SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIODA.EDUCAÇÃO
LJNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

CENTRO DEciENCIASJtJRinicAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOAO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP 88040-900 - FLORIANOPOLIS

l

TELEFO$E

- SC

(48) 372 1-9372/9479 - E-mail: cc](@contato.uf\c.br

ATA NO005- REUNIÃO DO CONSELHO DA UNIDADEDO CENTRO DE CIEN

2

CIASJURIDICAS.

3

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e dezessete às 10 horas, nas de-

4

pendências do Centro de Ciências Jurídicas', sala 405, reuniu-se o Conselho da Uni-

5

dade/CCJ, em reunião ordinária,'com a presença dos seguintes membros natos: Dr.

6

Ubaldo Cesar Balthazar (Diretor do Centro), Dr. José lsaac Pilati(Vice Diretor), Dr.

7

Claudio Ladeira de Oliveira (Chefe do Depto), Dr. Humberto Pereira Vec-

8

chio(Coordenador de Curso). Dr. Amo Dal Ri Junior( Coordenador PPGD),. Dr Diego

9

Nunes( Coordenador de Extensão), Dr. Aires josé Rover(Coordenador

de Informáti-

10

ca), e os representantesdocenteseleitos, Dr. Luiz HenriqueCadermartori,Dr. Mi-

11
12

khail Vieira de Lorenzi Cancelier, Renata Raupp Gomes, Dr. José Sérgio da Silva
Cristovam, Dra. Aline Beltrame Moura, Dra. Cristina Mendes Bertoncini Correa, Dr.

13

Everton das Neves Gonçalves, e os representantes discentes Aline Amábile Zimer-

14

mann, e Luiza Becker de Souza. Aberta a sessão e constatado quórum, o Presiden-

15

te deu as boas-vindasa todos. Após, seguiu-se a ordem do dia: 1) Aprovação da

16

Ata n' 04/2017. Foi a mesma aprovada por unanimidade. 2) Processo:

17

23080.034166/2017-39 Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docen-

18

tes - PAAD - 2017: O relator, Prof. Jose lsaac Pilati, realizou a leitura de seu pare-

19

cer favorável à aprovação. O Prof. Ubaldo Cesar Balthazar fez uma breve explicação

20

que o referido processo já tinha sido apreciado outras.vezes, não só neste Conse-

21

lho, como nos Colegiados, onde foi minuciosamente discutido, e que esta vez estava

22

sendo apresentado apenas para homologaçãofinal. Pôsto em discussão, foi apro-

23

vado por unanimidade. 3) Processo:

24

Letícia Albuquerque.Solicitação de afastamentopara estágio de Pós-

25

doutorado no exterior: A relatora, Profa. Cristiane Deram não pode comparecer,

26

mas encaminhou seu parecer favorável ao requerido, o qual foi lido pelo Prof. Ubal-

27

do Cesar Balthazar.Posto em discussão, aprovado por unanimidade.4) Processo:

28

23080.028178/2017-24
Requerente: Prof. João dos Passos Martins Neto. Solici-

29
30

tação de afastamento para pós-doutoramento no exterior. A relatora,Profa. Cristina M. Bertt)rlciniCorrea, fez a leiturade seu parecer favorável. Recomendou ainda

31

a relatora, que o requerente deve anexar.a declaração da Procuradoria Geral do Es=

32

tado, exigência do art. 9' da Reqç)lução011ZCUN/1997.Colocado em dlscussãQ, foi

23080.012801/20'17-27Requerente: Profa.
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33

aprovadopor unanimidade.5) Pedido de inclusão na pauta: o Prof. UbaldoCegar

34

Balthazar solicitou ao Conselho

35

02, que trata do concessão do título de Professor Emérito ao Prof. Antõnio Cardos

36

Wolkmer, informando que, aparentemente, foi extraviado o processo físico. Diante

37

do consenso quanto ao merecimentodo referidoprofessor em receber a homena-

38

gem, sugeriu a aprovação nesta reunião,orientandono sentidode. caso não seja

39

40
41
42

43

44

a inclusão na pauta do processo 23080.071452/2016-

encontrado o processo físico, que seja sua reconstituído e aprovado, com o devido
encaminhamento. Posta em discussão, a proposta.foi aprovada por unanimidade.

Assuntos gerais. O Prof. José lsaac Pilatiregistroua importância
de se marcara
data da solenidadedos 85 anos do Curso de Direito.Reiteroua importânciado levantamento dos dados para construção da revista. Informou sobre o andamento da
construção da biografia dos docentes que passaram pelo curso. Explicou as diferen-

45

ças e vantagens das construções da revista e da biografia que estão sendo realiza-

46

das.Após ampla discussão e esclarecimentos, foi deliberado pela data de 08 de no-

47

vembro, após uma reunião do conselho extraordinária, onde todos iriam para o audi-

48

tório para solenidade dos 85 anos as 10 horas. Prof. Diego Nunes sugeriu que fosse

49

feito um prometode pesquisa para essas atividades, tanto para captação de recursos

50

como para organização de um projeto de sucesso. Prof. Everton das Neves Gonçal-

51
52
53

ves informou a todos sobre a reunião que ocorreria sob convite da APUFSC, para o

dia seguinte as 14h na Sala dos Conselhos, cuja,o tema seria a nova norma de progressão de todos os professores na UFSC, tema que está em discussão. Fez um

54

resumo sobre o tema e ressaltoua importânciadessa discussão. A discente Luiza

55

Becker Souza registrouque alguns discentes não.teriam recebido e-mail de convo-

56

cação, e que ouve a posse da nova gestão do centro acadêmico,

57

.semestre os novos assuntos estarão'com a nova gestão. Observou que a gestão

58

antiga continuará a disposição para qualquer assunto que possa ficar pendente na

59

transição. Prof. Ubaldo Cesar Balthazar parabenizoua nova gestão do CAXIF pela

60

eleição, e reiterou os votos de sucesso. Declarou o apoio da Direção do Centro para

61

as demandas

do CAXIF.

Nada

mais

havendo

a tratar

o senhor:

e que no próximo

presidente

deu p(5r

62

encerrada a sessão, da qual eu, Luiz Fernando Lorenci, Coordenador de Apoio do

63

Centro de Ciências Jurídicas, designado pela Portaria 82/GR/2017,'.lavrei a presente

64

ata que será assinada na forma regulamentar.
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