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Ata da 3" Reunião Extraordinária do Conselho do Campus de Araranguá - UFSC
Aos vinte e quatro (24) dias do mês de agosto do ano de Dois Mil e Onze, quarta-feira, às dezesseis horas, na sala

201 (Auditório) do Prédio l do Campus de Araranguá, aconteceu a 3' Reunião extraordinária do Conselho do

Campus Ataranguá (ARA), com a presença de 19 servidores docentes e técnicos administrativos em educação:

Alaim Souza Neto, Alexandre Leopoldo Gonçalves, Anderson Luiz Fernandes Perez, Carine Fagundes de Moraes,

Cibeli Barba Machado, Claus Trõger Pich. Diego Berti Salvara, Eliane Pozzebon, Eloir Estevão Calegari, Eugênio

Simão, Fernando Henrique Milanese, João Batista Rodrigues Neto, Juliana Pares da Salva, Marcio Vieira de Souza,

Mana Goreti Alves Cordeiro, Maurícío Girard. Paulo César Leite Esteves, Ricardo Alexandre Reinando de Moraes,

Rogério Games de Oliveira e Sergio Peters. Vários alunos do Campus participaram desta reunião. Havendo quórum,

com 19 presentes dentre 3 1 servidores, o Prof Sérgio Peters, Diretor Geral do Campus Araranguá, iniciou a reunião

às dezesseis hora s e quinze minutos. Na seqilência o Prof. Sergio desejou boas vidas a nova servidora Carine

Fagundes de Moraes e pediu desculpas pela Professora Yara por não poder estar presente nesta reunião. Em seguida

submeteu a pauta da reunião à Apreciação e Aprovação do Conselho com o Item 01 Apreciação de proposta de

Inclusão dos novos Campa no Estatuto Geral da UFSC. Ato contínuo na ordem do dia foi apreciado o item de

pauta: Item 01 - Apreciação de proposta de Inclusão dos Campi no Estatuto Geral da UFSC. Professor Sergio

fez um resumo sobre: as propostas de regimento do Campus Joinville e de Araranguá, a proposta de alteração de

Estatuto da UFSC para incluir os novos campi como Unidades Universitárias e abriu a reunião para conversar,

discutir e registrar as dúvidas sobre a proposta de Estatuto em apreciação. Passou a palavra para a comissão

designada para elaborar a proposta de regimento do campus. Várias manifestações foram apresentadas e ficaram

definidos alguns encaminhamentos e questionamentos para apresentarmos em uma nova reunião sobre a alteração

do Estatuto da UFSC no Gabinete do Reitor - GR: 1 . Solicitar a apresentação da proposta do regimento do Campus

Araranguá na próxima reunião no GR; 2. Perguntar se temos espaço para pensar um regimento que abrigue um

campus com várias grandes áreas de conhecimento, que possam ser abrigadas em estruturas análogas ao anuais

Centros de Ensino existentes no Campus Florianópolis; 3. Questionar a natureza de Campus Sedes fora da Sede; 4.

Questionar o funcionamento da direção académica e das direções de áreas propostas no Estatuto, para evitar

sobreposições de atribuições; 5. Solicitar que as eleições da direção do campus soam mantidas por chapas com

candidatos(as) à Direção Geral, Académica e Administrativa; 6. Outras questões foram levantadas; Ficou

estabelecido que o prof. Jogo Batista Rodrigues também participasse da próxima reunião sobre a proposta de

alteração do Estatuto da UFSC no GR.

Nada mais havendo a discutir, a reunião foi encerrada às 17:30 horas. Eu, Mana Goreti Alces Cordeiro lavrei a

presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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