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Ata da 1 6' Reunião Ordinária do Conselho do'Campus de Araranguá - UFSC
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, quinta-feira, às
quatorze horas, na sala 102 do Prédio l do Campus de Araranguá, aconteceu a 16'
Reunião Ordinária do Conselho do Campus Araranguá (ARA), com a presença de
quinze (15) docentes: Anderson Luiz Fernandes Perez, Fábio Rodrigues De La Rocha,
Fabrício de Oliveira Ourique, Fernando Henrique Milanese, Giovani Mendonça Lunardi:
Juarez Bento da Silva, Luciana Bolan Frigo, Márcio Vieira de Souza, Patrícia Haas,
Paulo César leite Esteves, Rafael Cypriano Dutra, Ricardo Alexandre Reinaldo de
Moraes. Roderval Marcelino, Vilson Gruber e Viviane Kleinl dez (lO) técnicos
administrativos em educação: Eloir Estevão Calegari, Francyeli Vanessa Costa, Hiury
Harrison dos Santos, Juliana Pires da Salva, Leva Fernandes de Souza, Lúcia Mana
Loch Góes. Mana Goreti Alves Cordeiro, Marília Segabinazzi, Paulo Franco Goulart,
Samira Belettini; e de três (3) representantes discentes: Ameg Dalpiaz, Jawad Zurba
Rahman e João Carlos Cichaczewski. Com 28 presentes, os trabalhos foram iniciados
as quatorze horas e cinco minutos, sob a presidência do Prof. Sérgio Peters, Diretor
Geral do Campus Araranguá, e secretariada por mim, Samira Belettini. O Prof. Sérgio
Peters, deu boas vindas a todos e apresentou os novos professores e técnicos
administrativos em educação recém-admitidos. Cumprimentou também o prof
Fernando Henrique Milanese, eleito subcoordenador do curso de Engenharia de
Energia. Dando continuidade, apresentou os itens da pauta, sugerindo uma alteração
entre os tópicos, invertendo os itens 3 e 4. A pauta foi encaminhada para apreciação
conforme segue: 1. Apreciação e aprovação da Ata da 15; Reunião Ordinária do
Conselho. realizada no dia 21 de março de 20121 2. Apreciação e Aprovação do 3'
relatório de estágio probatório do Prof. Marcio Vieira de Souza, processo n'
23080.0071 57/201 1-80. Relator: Comissãol 3. Apreciação e aprovação do processo de
progressão funcional do Prof. Marcio Vieira de Souza, processo n'
23080.01 3654/201 2-061 4. Apreciação e aprovação do 3; relatório de estágio probatório
do Prof. Paulo Esteves, processo n' 23080.007153/2011-00. Relator: Comissão; 5.
Apreciação e aprovação do processo de progressão funcional do Prof. Paulo Esteves,
processo n' 23080.013656/2012-971 6. Apreciação d(5 processo n'
23080.012455/2010-19 do Professor Adão Boaval 7. Apreciação de encaminhamento
do processo n' 23080.043133/2011-94 da professora Solange Mana da Silvar 8.
Informes gerais. 9. Outros. Colocado em votação a pauta foi aprovada por
unanimidade. Item 1. Apreciação e aprovação da Ata da 15' Reunião Ordinária do
Conselho do Campus do dia 21/03/2012. A ata foi colocada em votação e foi

aprovada por unanimidade. Item 2. Apreciação e Aprovação do 3' relatório de
estágio probatório do Prof. Marcio Vieira de Souza, processo n"
23080.007157/2011-80. Relator: Comissão. O Prof. em questão se ausentou da sala
neste momento enquanto e a palavra foi passada à Prof;. Patrícia Haas, que fez a
leitura do parecer da comissão de avaliação do 3' relatório de estágio do Prof. Marcio
Vieira de Souza. recomendando a aprovação das atividades do docente. Após ser
colocado em votação pelo presidente da sessão, o parecer foi aprovado por
unanimidade. Item 3. Apreciação e aprovação do processo de progressão
funcional do Professor Marcio Vieira de Souza, processo n' 23080.013654/2012-
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06. Relator: Comissão. A palavra foi passada á Prof'. Patrícia Haas, que fez a leitura
do parecer de progressão funcional horizontal de professor adjunto l para professor
adjunto ll do Prof. Marcio Vieira de Souza, recomendando a aprovação do mesmo
Após ser colocado em votação pelo presidente da sessão, o parecer foi aprovado por
unanimidade. O professor Marcio retornou à sala neste momento, enquanto o professor
Paulo Esteves retirou-se. Item 4. Apreciação e aprovação do 3' relatório de estágio
probatório do Professor Paulo Esteves, processo n' 23080.007153/2011-00.
Relator: Comissão. A palavra foi passada à Prof;. Patrícia Haas. que fez a leitura do
parecer da comissão de avaliação do 3' relatório de estágio do Prof. Paulo Esteves,
recomendando a aprovação das atividades do docente. Após ser colocado em votação
pelo presidente da sessão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Item 5.
Apreciação e aprovação do processo de progressão funcional do Professor
Paulo Esteves, processo n' 23080.013656/2012-97. Relator: Comissão. A palavra
foi passada à Prof;. Patrícia Haas, que fez a leitura do parecer de progressão funcional
horizontal de professor adjunto l para professor adjunto ll do Prof. Paulo Esteves.
recomendando a aprovação do mesmo. Após ser colocado em votação pelo presidente
da sessão, o parecer foi aprovado por unanimidade. Após a volta do Prof. Paulo
Esteves à sala, o diretor Sérgio Peters parabenizou os professores e informou a todos
que foram as primeiras progressões do campus de professores concursados para o
campus Araranguá. Item 6. Apreciação do processo n' 23080.012455/2010-19 do
Professor Adão Boava. Permanecendo com a palavra, o Prof. Sérgio repassa as
informações referentes ao processo de redistribuição. O professor Adio Boava é lotado
na Universidade da Fronteira Sul - UFFS e havia solicitado transferência para a UFSC
Araranguá em 2010. O processo foi indeferido na época devido o professor ainda não
ter concluído o doutorado. Após a conclusão do mesmo, o processo foi resubmetido a
análise. Em setembro de 2011 este processo foi encaminhado aos colegiados do
campus, sendo que o colegiado de Engenharia de Energia se manifestou dizendo que
seria importante haver outras disciplinas para o mesmo professor ministrar no campus-
Após foi passado para os colegiados de TIC e Engenharia de Computação, sendo que
o parecer emitido pelo colegiado de Engenharia de Computação foi contrário. O Prof.
Sérgio leu o parecer de indeferindo o pedido. Foi aberta votação por formalidade e o
encaminhamento de indeferimento do pedido foi aprovado por unanimidade. Pedindo a
palavra, o Prof. Fábio questionou acerca da formação do Prof. Adão Boava e acerca
das etapas do processo no que se refere ao contato entre professores para a vaga.
Para complementar, o Prof. Ricardo informa que este mesmo processo já havia sido
indeferido nos demais campus da UFSC. Item 7. Apreciação de encaminhamento do
processo n' 23080.043133/2011-94 da professora Solange Mana da Silva e
aprovação do plano de capacitação docente. O Prof. Sérgio relata que este
processo é um pedido de redistribuição da referida professora, também da
Universidade da Fronteira Sul - UFFS para a UFSC Araranguá. O processo foi
encaminhado aos colegiados de curso do campus e teve parecer favorável do
colegiado do TIC e dos demais coordenadores de cursos. No entanto, esta vaga Já
estava aberta em concurso, junto com as demais quinze vagas abertas nos editais 120
e 130/DDP/2011, e até então não há vaga definida para a área de atuação da
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requerente em aberto. Informou também que (insultou o departamento de divisão e
movimentação DIM/DDPP e fez uma proposta de encaminhamento para informar que o
processo está em tramitação, porém não há código de vaga para deliberar
imediatamente à UFFS. Ainda com a palavra leu o encaminhamento proposto. O
discente Jogo Carlos questiona se estas informações são somente para um 'informe'
se o encaminhamento é apenas para informar que foi aprovado nos colegiados, mas
não há vaga. O prof. Sérgio esclarece que se trata de uma proposta de
encaminhamento e o coloca em apreciação e votação. Foi aberta votação e o mesmo
foi aprovado por unanimidade. Item 8. Informes gerais. Permanecendo com a palavra.
o Prof. Sérgio informa que houve nova alteração na data de entrega do prometo do
prédio ll do campus. Esta informação foi fornecida pelo DPAE, alterando a data
prevista para 13 de junho do ano corrente. Com a palavra, o discente Jogo Carlos
sugere que se redima uma manifestação por parte do conselho do campus quanto a
essa situação, tendo em vista a grande necessidade do prédio ll no campus A fim de
agilizar este documento o mesmo fica responsável pela redação previa da
manifestação. Retomando a palavra, o Prof. Sérgio informa que o projeto dos
containers está pronto, em fase de orçamentos, bem como o contrato de aluguel da
casa sobre a padaria "Santa Clara" está aprovado aguardando assinatura, caso seja de
interesse do campus. Pedindo a palavra novamente, o aluno Jogo Carlos fala acerca
de sua posse no Conselho Universitário - CUn, a qual ocorreu no dia 10 de abril do ano
corrente. Responsabilizou-se por expor as atas das reuniões, demais deliberações do
CUn e diz estar aberto a sugestões, tendo em vista transformar a vaga discente que ele
dispõe para que seja uma vaga do Campus Araranguá. Acerca da resolução para
concurso de docentes, o Prof. Sérgio informa que a PREG reuniu sugestões, com
proposta e complementações, visando tornar a resolução mais rápida. Tomando a
palavra, a Prof.; Luclana convida a todos para o plantio de mudas no campus, que será
realizado em 02/05/2012. O Prof. Sérgio e discente Jogo comentam acerca da
mudança do estatuto da universidade, informando que primeiro é necessário atualizar
o estatuto da UFSC, depois o regimento dos campa e que o mesmo encontra-se em
análise. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Sérgio, presidente da sessão, encerrou os
trabalhos às quinze horas e quarenta e sete minutos, agradecendo a presença de
todos. Eu. Samira Belettini, Secretária Executiva (SRTE/SC 1214), lavrei a presente
ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos presentes. Araranguá, 26 de
abril de 2012.


