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Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezessete às dez horas, nas dependências do Centro de Ciências Jurídicas, sala 405, reuniu-se o Conselho da Unidade/CCJ, em reunião ordinária. com a presença dos seguintes membros natos: Dr.
Ubaldo Cesar Balthazar (Diretor), Dr. José lsaac Pilati(Vice Diretor), Dr. Diego Nu-

nes (Coord. de Extensão),Dr. CláudioLadeirade Oliveira(Chefe do Depto), Dr.
Humberto Pereira Vecchio (Coord. de Graduação) Dr. Amo Dal Ri Junior (Coord. do
Programa de Pós-Graduação em Direito) e os representantes docentes eleitos Dr.
Luiz Henrique Cardermatori, Dr. Mikhail Vieira de Lorenzi Cancelier, Dr. José Sér-
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vio da Sirva Cristovam, Dr. Pedro de Menezes Niebhur, Dra. Aline Beltrame de Mou-
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ra, Dra. CristinaMendes BertonciniCorrea, Dr. Evertondas Neves Gonçalves.o re-
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presentante dos TAEs Nelson Winckler Oliveira, e os representantes discentes Murilo Preve Cardoso de Oliveira, Aline Amábile Zimmermann e Marco Antõnio Ferreira

Aberta a sessão e constatado quórum, deu-se as boas-vindas a todos. O presidente
parabenizou a todos os novos membros eleitos, agradeceu aos antigos pela permanência no Conselho da Unidade, e ressaltou a importância da contribuição de todos
Os professores Cláudio Ladeira de Oliveira, Humberto Pereira Vecchio e Amo Dal Ri

Junior também deram as suas boas-vindase agradeceram a presença de todos
Após. seguiu-se

a ordem do dia: 1) Aprovação

da Ata 002/2017, referente à reuni-

ão realizada em 16/03/2017. Após leitura, foi colocada em discussão. A discente
Aline Amábile Zimmermann solicitou que fosse retificado o nome da representante

discente mencionada na linha 75, pois onde se lê Luiza Becker de Souza, deve ser
lido Aline Amábile Zimmermann. Feita a retificação, foi a ata aprovada por unanimi-

dade. 2) Aprovação do PAAD: Foramfeitosesclarecimentos
sobreo motivoda
necessidade da nova aprovação do PAAD (Planejamento e Acompanhamento

Ativi-

dades Docentes) do Departamento de Direito e questionamentos sobre os trâmites

que deveriam ocorrer no processo. A discente Aline Amábile Zimmermann registrou

que é importanteo maior envolvimentodos docentes nessa discussão, elogiouo
espaço dado aos discentes na elaboração de PAAD, mas lamentou a ausência de
quórum dos docentes na reunião do Colegiado Pleno que, junto com os representantes discentes, discutiriam pontos importantes. A homologação foi pg?ta em votação.
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e aprovada por unanimidade. 3) Processo 23080.01203/2017-16: Requerente, o
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Prof. Reinaldo Pereira e Silva - Progressão funcionalde associado 111
para Associa-
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do IV. Após a leiturafeitapeloProf. MikhaílVieirade LorenziCancelierdo parecer
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elaborado pelo relator. Prof. Orides Mezzaroba, favorável à progressão do requeren-
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te, o mesmo foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. 4) Processo
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23080.021709/2017-58: Progressão funcional de Associado 111
para Associado IV do
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Prof. Eduardo A. Temponi Lebre. Após a leiturado parecer do Prof. HumbertoPe-
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reira Vecchio, favorável à progressão, foi colocado em discussão e aprovado por
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unanimidade.Assuntos gerais: o Prof. Everton das Neves Gonçalves fez uso da

42

palavra e levantou dois assuntos, o primeiro relacionado aos processos eleitorais,
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onde enfatizou seu agradecimento ao corpo Docente pelos votos recebidos. Por se-
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gundo enfatizou a sua disponibilidadepara auxiliar nas demandas junto ao Conselho
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Universitário,e que encaminhará um e-mail com instruções referentes ao registro
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dos professoresjuntoao programade Pós-Graduação.Prof. José lsaac Pilatireforçou a importânciados 85 anos do Curso de Direito,relatousobre a reuniãoda co-
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missão dos 85 anos, a qual teve a presença dos representantesda Associação de
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Egressos do Curso de Direito- ALUMNI . Destacou a ideia de formulaçãode uma
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revista com entrevistas,fotos e textos em torno dos 85 anos do Curso, a criação de
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uma cápsula do tempo, a ser enterrada em local a ser escolhido no CCJ, para ser
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recuperada no ano do centenário (2032), bem como a publicação de um livro com
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depoimentos de todos os professores que já passaram pelo curso. Enfatizou tam-
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bém que os trabalhosdo centenáriocomeçamdesde hoje, que é importantenão

55

deixar para última hora. Solicitou a todos que por ventura encontrassem documen-
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tos históricos, que os mesmos fossem separados, e que fosse comunicado a exis-
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tência para a direção, podendo assim ser catalogados e armazenados devidamente.
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Reforçou ainda a importância de resgatar o prestígio do Curso de Direito, e inseri-lo
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novamente em um plano de destaque na comunidade catarinense e nacional. O dis-
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cente Murilo Preve Cardoso de Oliveira registrouque foi iniciadoo processo de ava-
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liação de curso, e solicitou que os docentes, na medida de suas disponib.ilidades,
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reservassem um tempo para colaborar com a avaliação. Registrou também que os
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discentes estão em fase final da organizaçãodo Congresso de Direito,e que reali-
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zam um trabalho dedicado de divulgação para que o Congresso seja reconhecido
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nacionalmente como um do=z ul!)372i.9172/9479
. E.mail
ccj@contato
ufsc.ornadamais havendo a
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tratar o senhor presidente deu por encerrada a sessão, da qual eu, Luiz Fernando
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Lorenci. Coordenador de Apoio do Centro de Ciências Jurídicas em exercício, de-
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signado pela Portaria 82/GR/2017, lavrei a presente ata que será assinada na forma
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regulamentar.
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