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Araranguá, 05 de junho de 2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a todos os membros do Colegiado do curso de Engenharia

de Energia para a 7a reunião extraordinária deste Colegiado a se realizar no dia 05

de junho de 2012, às 14h e 30 min, na sala 201 do prédio do Campus Araranguá

com a seguinte ordem do dia

Manifestação do colegiado com respeito as indagações relacionadas abaixo,
conforme memorando 1 66/ARA/201 2

1)

2)

Que cada colegiado indique se há interesse em nomear candidatos aprovados em concursos
já realizados pelo campus Araranguá ou outros vamp/ da UFSC ou ainda por redistribuição,
informando a área e quais disciplinas seriam imediatamente atendidas.
Caso não haja interesse ou possibilidade de nomeação de candidatos que o colegiado se
manifeste a respeito do uso destas vagas, tendo em vista que:

a. estas vagas são de professores equivalentes e devem ser "devolvidas" aos
departamentos no momento em que as vagas REUNI sejam liberadas.

b. há uma grande demanda atual porvagas em todos os departamentos da UFSC.
c. consultamos o departamento de ensino da UFSC sobre a possibilidade de

reaproveitamento de candidatos aprovados em concursos de outras Universidades e,
conforme pode ser observado no Anexo 5, há uma grande dificuldade neste
procedimento, que nunca foi realizado pela UFSC.

Que cada colegiada de curso indique 02 professores para auxiliar a direção acadêmica nos
procedimentos relativos a contratação dos professores substitutos/temporários dos
respectivos cursos. Sugere-se que, preferencialmente, estes professores atuem em área
correlata aquela do processo seletivo e que estes professores sejam responsáveis em definir
todos os procedimentos necessários à realização do processo seletivo do concurso Idefiníção
da área, assuntos para as provas, bancas de avaliação etc).

Atenciosamente,

Prof. Dr. Rogério Gomes de
Coordenador do Curso de Engê de
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