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Ata da 13" Reunião Ordinária do Conselho do Campus de Araranguá - UFSC
Aas dezesseis(16) dias do mês de novembro do ano de Dois Mil e Onze. quarta-feira. às quinze
(Auditório) do Prédio l do Campus de Araranguá. aconteceu a 13' Reunião ordinária do Conselho do Campus
Arar'anguá (ARA), com a presença de vinte e dois(23) servidores docentes e técnicos administrativos erll educação:
Alexandre Leopoldo Gonçalves. Anderson Luiz Fernandes Perez. Alaim de Souza Neto. Carine Fagundes de
Moraes. Cibeli Barba Machado. Claus Troger Pich. Eliane Pozzebon. Eugenio Simão. Francyeli Vanessa Costa.
Hiury Harrison dos Santos. Kátia Cilene Rodrigues Madruga: Lúcia Mana Loch Góes. Maicio Vieira de Souza:
Mana Goreti Alves Cordeiro. Marílla Segabinazzi. Maurício Girardi: Paulo Franco Goulart. Patrícia Haas. Paulo
César Leite Esteves. Regida Vasconcelos Antõnio. Jogo Batista Rodrigues Neto. Sergio Peters e Tatiane Bevilacqua

Havendo quórum. com 23 presentes dente 34 servidores. considerando os servidores que estão em licença saúde.
Márcia Berros de Sales e licença maternidade: Luciana Bolan Frigo. Patrícia Haas e Débora Russiano Peneira. o
Prof Sérgio Peters. Diretor Geral do Campus Araranguá. iniciou a reunião às quinze horas e quinze minutos.
Inicialmente apresentou os novos servidores Técnicos Administrativos em Educação: Francveli Vanessa de Souza -
Técnica em Biologia e Hiury Hanisson dos Santos - Técnico em eletroeletrõnica. Após. submeteu a pauta da
Reunião à apreciação: cona a inclusão do item 5. sobre a utilização de containers habitacionais no Campus ARA.
que foi aprovada por unanimidade com os seguintes itens: Item 1. Apreciação e aprovação da Ata da 12' reunião
ordinária realizada no dia 13 de setembro de 20111 Item 2. Apreciação e aprovação do processo
23080.005216.'2011-85 de avaliação de desempenho do estágio probatório (relatório final) da Prof' Eliane

Pozzebon. Relator: Comissão de avaliação. composta pelos Professores Patrícia Haas. Giovani Mendonça Lunardi e
Maurício Girardi; Item 3. Apreciação e aprovação do processo 23080.044095,/201 1-97 de Pós-Graduação lato
sensu (Especialização em f'isioterapia.). Requerente: Profn. Patrícia Haas. Relator: Professor Alexandie Leopolda
Gonçalves: Item 4. Apreciação e aprovação do processo 23080.014038 '20 11-83 do Estágio Probatório(2' etapa) do

Professor Claus Troger Pich. Relator: Comissão de avaliação. composta pelos Professores Patrícia Haas. Giovani
Mendonça Lunardi e Maurício Girardi; Item 5. Apreciação sobre a utilização de containers habitacionais no
Campus ARA. Relator: Prof. Sergio Peters: Item 6. Informes gerais. Ato contínuo. o Prof. Sergio Peters informou e
se desculpou que houve um falha em nossa lista de e-mails e por isso os representantes discentes nào tinham sido
convocados para a reunião. Na ordem do dia foram apiedado os itens da pauta: Item 1 . Apreciação e adro\ação da
Ata da 12' reunião ordinária realizada no dia 13 de setembro de 201 1: Aprovada por unanimidade. Item 2.
Apreciação e aprovação do processo 23080.005216/201 1-85 de avaliação de desempenho do estágio piobat(lho
(relatório final) da Prol' Eliane Pozzebon. Relator: Comissão de avaliação. composta pelos Professores Patrícia
Haas. Giovani Mendonça Lunardi e Maurício Girard. O Prof. Maurício Girardi fez a leitura do parecer final
concluído pela comissão de avaliação. intbrmando que todos os relatórios parciais já tinham sido aprovados em
reuniões anteriores. A Prof Eliane Pozzebon não estava presente na votação. Parecer favorável aprovado pol
unanimidade. Item 3. Apreciação e aprovação do processo 23080.044095,'201 1-97 de Pós-Graduação lato senso
(Especialização em Fisioterapia). Requerente: Prof'. Patrícia Haas. Relator: Professor Alexandre Leopoldo
Gonçalves. O Relator íez a leitura do parecer favorável: que 6oi Aprovado por tmanimidade. Item 4. Apreciação e
aprovação do processo 23080.014038.'201 1-83 do Estágio Probatório (2' etapa) do Professor Claras Troges Pica.
Relator: Comissão de avaliação. O relator Maurício Girardi fez a leitura do parecer avaliação pela com;ssão. O
parecer thvorável foi aprovado por unanimidade. Item 5. Apreciação e aprovação sobre a utilização de conTainers
habitacionais no Campus ARA. Relator: Prof. Sergio Peters. O Prof. Sergio Peters informou que faria villa reunião
com os alunos para apresentar a possibilidade de uso de espaços em containers. Prof. Sergio fez um relato de sua
visita a uma fabrica de containers habitacionais em Esteio./RS. .juntamente com a diretora administrativa súcia Mana
Loch Góes e o prof. Rogério Oliveira. Fez uma apresentação através de folhetos de como são fabricados e sua
utilização. falou que está seria uma alternativa. dentre outras possíveis: até a conclusão do no\o prédio como
solução temporária para atendimento de alunos. técnicos e docentes do Campus- podendo suprir uma necessidade
imediata de espaço físico para grupos de trabalho. grupos de pesquisa e extensão. principalmente pata ploietos de
profêssoies e bolsistas. Alguns professores manifestaram que estes containers nào devem ser utilizados para
ministrar aulas. e podem também ser utilizados também como espaços experimentais e itinerantes: contbinle
necessidade. Após diversas manifestações: esta proposta foi colocada em votação como uma das possíveis soluções
temporárias no Campus de Araranguá. Aprovado por tmanimidade. Item 6. Informes Gerais. Prof. Sergio lenlbiou
sobre(1) a aprovação em disciplinas inclui necessidade de controle de frequência. além de aproveitamento.(2) Nos
formulários de afastamentos do Campus. quando o professor tiver aula naquele dia. deve inhrnlar a turma de
reposição da mesma. (3) Questão dos horários de atendimento do Campus cada um tem seu horái-io e deve cumpri'
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lo para nào dar espaço a reclamações. (4) a marcação de férias deve ser compatível com andamento das at vidades
do Campus; (5) Sobre as eleições lembrou para que todos votem: (6) A Prol' Patrícia agradeceu a todos pela
gentileza e apoio que recebeu em sua licença gestação e pl'incipalmente ao Prof. Anderson. prof. Alexandte e prata.
Elíane pelo trabalho desempenhado em sua ausência e que esta muito feliz de retornar ao trabalho. Nada mais
havendo para discutir. a reunião foi encerrada às 16:30h. Eu. Mana Goreti Alves Cordeiro. lavrei a presente ata que
após lida e aprovada: será assinada pelos presentes.


