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Ata da 15e Reunião Ordinária do Conselho do'Campus de Araranguá - UFSC '
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e doze, quarta-feira, às
quatorze horas, na sala 201 (Auditório) do Prédio l do Campus de Araranguá,
aconteceu a 15e Reunião ordinária do Conselho do Campus Araranguá (ARA), com a
presença de (20) vinte docentes: Alexandre Leopoldo Gonçalves, Anderson Luiz
Fernandes Perez, Eliane Pozzebon, Eugenio Simão, Fernando Henrique Milanese,
Giovani Mendonça Lunardi, Jogo Batista Rodrigues Neto, Luciana Bolan Frigo, Marcelo
Frestas de Andrade, Marcio Vieira de Souza, Mana Angeles Lobo Recto, Mauricio
Girardi, Patrícia Haas, Paulo César Leite Esteves, Rafael Cypriano Dutra, Regina
Vasconcelos Antõnio, Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, Roderval Marcelino,
Rogério Gomes de Oliveira, Sergio Peters e Vilson Gruber; (12) doze técnicos
administrativos em educação: Alaim de Souza Neto, Cibeli Borba Machado, Eloir
Estevão Calegari, Francyeli Vanessa Costa, Hiury Harrison dos Santos, Juliana Pires
da Sirva, Leva Fernandes de Souza, Lúcia Mana Loch Góes, Mana Goreti Alves
Cordeiro, Paulo Franco Goulart e Tatiane Bevilacqua; e (06) seis (06) representantes
discentes: Paulo Henrique Cardoso (TIC), Eduar Francis Andrigletti(ENE), Nakle F. do
M. Koehler(ENE), Jamil Munir Bacha(ENE) e Guilherme Fonseca de Oliveira(ENE).
Com 38 presentes, o Prof. Sérgio Peters, Diretor Geral do Campus Araranguá, iniciou
os trabalhos às quatorze horas e dez minutos dando boas vindas a todos(as) e fez a
apresentação do novo membro do Campus Araranguá: Levi Fernandes de Souza,
assistente em Administraçãol e informou que hoje também estaria sendo publicada, no
Diário Oficial da União, a nomeação da Secretária Executiva e do técnico em química
do campus, e dos docentes: Fabrbio de Oliveira Ourique, Marcelo Freitas de Andrade,
Rafael Cypriano Dutra, Roderval Marcelino e Vilson Gruber e desejou que todos sejam
bem vindos ao Campus de Araranguá, ressaltando temos muitas atividades a serem
desenvolvidas ao longo do tempo. Lembrou também que a docente Vlviane Kleln
estava tomando posse no dia de hoje em Florianópolis. Na sequência informou a todos
sobre o novo formato das Reuniões do Conselho proposto para ser em forma de
assembleia com convite a todas as categorias e a votação deve ser paritária, ou seja,
1/3 do peso para os alunos presentes, 1 /3 do peso para os técnicos presentes e 1/3 do
peso para os docentes presentes, que este é um formato transitório até que o Conselho
Universitário defina o regimento do campus. Na sequência apresentou os itens de
pauta com a inclusão de mais dois assuntos: Homologação do PAAD e Homologação
dos Planos de ensino. A pauta proposta ficou assim definida: 1. Apreciação e
aprovação da Ata da 14e reunião ordinária do conselho, realizada no dia 05 de
dezembro de 20111 2. Apreciação e Homologação do PAAD. Relator: Direção
Acadêmical 3. Apreciação e aprovação dos Planos de ensino. Relator: Direção
Acadêmica; 4. Apreciação e aprovação do l9 relatório de estágio probatório do
Professor Fernando Henrique Milanese, processo n9 23080.002253/2012-15. Relator:
Comissão; 5. Apreciação e aprovação do I' relatório de estágio probatórlo da
Professora Kátia Cilene Rodrigues Madruga. processo n9 23080.003105/2012-15.
Relator: Comissão; 6. Apreciação e aprovação do 3' relatório de estágio probatório da .
Professora Márcia Barros de Sales, processo n9 23080.007156/201 1-35. Relator:
Comissãol 7. Apreciação e aprovação da solicitação de alteração dos mandatos de

..,..]É8

2

3

4

5

6

7

8

9

1 o

12

13

14

!5
!6
17

[9
2()

21

22

23

24

25

26

27

28

29

3()

31

32

33

34

35

36

37

39

41

42

43

44



v"ü ARêey

coordenadores dos cursos de graduação do C)ampus Araranguá. Relator: Direção'
Acadêmical 8. Apredação e aprovação do plano de capadtação docente. Relator:
Direção Acadêmical 9. Nova tabela de progressão dos professores. Apresentação:
Profs. Mana Angeles e Marcio Veiral lO. Informes gerais. ll . Outros. Colocado em
votação a pauta foi aprovada por unanimidade. Passou a ordem do dia: Item l.
Apreciação e aprovação da Ata da 14e Reunião do Conselho do Campus do dia
05.12.2011. Houve alteração da redação do item 6 da ata, trocando a redação de
"número de votos" para redação com resultado final "por maioria". A ata foi colocada
em votação e foi aprovada por unanimidade. Item 2. Apreciação e Homologação do
PAAD. A Profe Patrícia Haas fez a leitura do parecer do PAAD. Após várias
manifestações dos docentes ficaram esclarecidos os valores de cargas horárias dos
professores efetivos e dos professores contratados, conforme cálculo do sistema do
PAAD. Parecer foi homologado por unanimidade. Item 3. Apreciação e Aprovação
do Plano de ensino. A ProfB Patrícia Haas fez a leitura do parecer dos Planos de
Ensino do Campus. Houve manifestações em função de não termos um regimento do
campus que defina as instâncias para cada deliberação e aprovação. O parecer foi
homologado por unanimidade. Item 4. Apreciação e aprovação do le Relatório de
Estágio Probatório do Professor Fernando Henrique Milanese, processo RQ

23080.002253/2012-15. Relator: Comissão. O Prof. Giovani Lunardi fez a leitura do

parecer do l9 relatório de Estágio Probatório do Prof. Fernando Henrique Milanese,
recomendando a aprovação das atividades do docente. Em seguida foi colocado em
votação, sem a presença do prof. Fernando Henrique Milanese e o parecer foi
aprovado por unanimidade. Item 5. Apreciação e aprovação do le relatório de
estágio probatório da Professora Kátia Cilene Rodrigues Madruga, processo Re
23080.003105/2012-15. Relator: Comissão. O Prof. Giovani Lunardi fez a leitura do

parecer do I' relatório de Estágio Probatório da Prof;. Kátia Cilene Rodrigues Madruga,
recomendando a aprovação das atividades da docente. Em seguida foi colocado em
votação e o parecer foi aprovado por unanimidade. A Prof:. Kátia não se estava
presente na reunião. Item 6. Apreciação e aprovação do 3g relatório de estágio
probatório da Professora Márcia Barros de fales, processo ng
23080.007156/2011-35. Relator: Comissão. O Prof. Giovani Lunardi fez a leitura do
parecer, baseado nos autos do referido processo informando que a professora Márcla
não está presente, pois se encontra afastada para tratamento de saúde até 31 /03/201 2,
recomendando: 1 . Suspensão da avaliação até que a professora retorne às atividades
normaisl 2. Encaminhamento do processo à CPPD para saber sobre a legalidade da
sua progressão funcional. Colocada em votação o parecer da comissão foi aprovado
por unanimidade. Item 7. Apreciação e aprovação da solicitação de alteração dos
mandatos de coordenadores dos cursos de graduação do Campus Araranguá. A l"Í

ProfB. Patrícia fez um relato sobre a proposta para que os mandatos de coordenadores l.,l

e subcoordenadores encerrem sempre em dezembro. Como proposta, foi sugerido H
realizar eleições em novembro para assumir em dezembro. Assim há tempo para que o tl
coordenador passe as deliberações ao próximo coordenador antes do início do período
de férias. Foi colocada em votação a proposta de eleição em novembro 2012 e data da
posse em 15 de dezembro (último dia letivo) de 2012. O parecer aprovado por
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unanimidade. 8. Item. Apreciação e aprovação'do plano de capacitação docente. A
Profe. Patrícia fez uma prévia sobre a proposta, para cumprir a legislação vigente
adequando-a ao nosso Campus. Como propostas: Aprovar nos colegiados dos cursos
ou aprovar no conselho do Campus. Colocada em votação a adequação da proposta,
foi aprovada por unanimidade as deliberações nos colegiados dos cursos sobre
afastamentos para capacitação. 9.Item. Nova tabela de progressão funcional dos
professores. A Profe. Mana Angeles e o Prof. Marcio Vieira leram e esclareceram o
parecer sobre o ajuste de progressão funcional aos docentes do Campus Araranguá e
diversas manifestações foram apresentadas, que serão encaminhadas para câmara de
pesquisa e extensão. lO. Item. Informes gerais. A reunião foi encerrada devido à
visita agendada da Reitora e Vice-Reitora eleitas, que fariam uma reunião para
divulgação da comissão de transição. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas. Eu, Mana Goreti Alves Cordeiro, lavrei a presente ata
que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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