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ATA N.º 16 DA SESSÃO REUNIÃO DO CONSELHO DE UNIDADE DO ANO DE
2013 CONVOCADA EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIA
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho de
Unidade do ano de 2013, realizada no dia 07 de
agosto de 2013, às 16h, na Universidade Federal
de Santa Catarina Campus de Curitibanos.
1

Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sala de reuniões

2

(401) da Universidade Federal de Santa Catarina Campus Curitibanos, reuniu-se o Conselho

3

de Unidade da Universidade Federal de Santa Catarina Campus Curitibanos, convocada pelo

4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 16/CBS/13, com a presença dos Senhores Conselheiros:

5

Professores

6

STAs (Temos que ver quem estava)

7

A ausência os demais conselheiros foram justificadas. Havendo número legal, o Presidente

8

professor Julian Borba cumprimentou a todos e deu por aberta à sessão. Ato contínuo

9

submeteu a apreciação à ordem do dia, ficando esta da seguinte forma: I – Informes; II –

10

Pauta: 1.Deliberação sobre o posicionamento do conselho de unidade de Curitibanos frente ao

11

início das aulas do segundo semestre letivo de 2013. I – Informes: Foi informado sobre: a) O

12

início dos trabalhos de docentes recém contratados no Campus de Curitibanos, os quais se

13

apresentaram formalmente durante o Conselho Universitário, informando também suas

14

disciplinas: Professores Eduardo Leonel Bottega; Ivan Sestari; Julia Carina Niemeyer e

15

Samuel Luiz Fioreze; b) O Diretor Geral e Presidente da sessão, Julian Borba, informou então

16

sobre a questão do postergamento do início das aulas do segundo semestre letivo do ano de

17

dois mil e treze, explicitando os motivos que levaram a tal situação. Inicialmente, o referido

18

explanou sobre a diferença entre professores temporário e substitutos, para então comentar na

19

decisão do Ministério da Educação pela não renovação do contrato de professores temporários

20

à vencer em outubro de 2013. Também foi informado sobre a situação do grande número de

21

docentes contratados que ainda não assumiram o cargo, a soma desses fatores implicando em

22

grandes dificuldades pelo começo das aulas na data prevista. O Professor Julian em seguida

23

leu algumas manifestações de discentes, a respeito de seus posicionamentos quanto a essa

24

decisão. O conselho sugeriu que as informações sobre os motivos do adiamento fossem postos
1
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25

aos acadêmicos de maneiras mais clara e mais assertiva. A professora Francielli Cordeiro

26

Zimermann questionou se tal decisão valia para todos os cursos, incluindo aqueles que já

27

teriam capacidade em pessoal para atender as demandas do semestre. O professor Valério

28

Valdetar Marques Portela Junior comentou que, enquanto coordenador, sugeria o aguarde para

29

todos os cursos, explicitando o caso de Medicina Veterinária ter o contigente, mas preferir

30

aguardar o início como um todo. O professor Alexandre Magno destacou a importância da

31

união entre os grupos, o perigo do aumento das rivalidades entre os cursos e as dificuldades e

32

sacrifícios inerentes a todo começo de processo. O Professor Julian informou que levaria

33

então os resultados desta reunião ao Conselho Universitário da USFC, e por sugestão do

34

professor Valério Valdetar Marques Portela Junior, foi realizada votação para que tal decisão

35

então fosse atribuída a todo o Conselho de Unidade. II – Foi realizada votação sobre o

36

adiamento do início das aulas do segundo semestre letivo do ano de dois mil e treze, com

37

concordância unânime dos presentes. Em seguida o Presidente agradeceu a presença de todos

38

e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Paulo Roberto Kammer, secretário

39

dessa sessão lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e

40

demais conselheiros. Curitibanos, 12 de agosto de 2013.

41
42

Francielli Cordeiro Zimermann,

43

Diretor Administrativo: Paulo Roberto Kammer

44

Presidente: Julian Borba,

45
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