
Universidade Federal da Fronteira Sul

Histórico
HISTÓRICO DA UFFS

2010

11 de março: apresentação da Reitoria da UFFS à comunidade em cerimônia realizada na sala Agostinho
Duarte, no Centro de Eventos e Cultura Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó.

1º de março: instalação da Reitoria da UFFS em Chapecó, provisoriamente no prédio da Engemed, à Rua
Getúlio Vargas, 609.

26 de fevereiro: cerimônia marca o fechamento do gabinete do reitor da UFFS, no Inpeau, na UFSC. A
solenidade ocorre no Auditório do Centro de Comunicação e Expressão da UFSC.

19 de fevereiro: listão dos aprovados para as 2.160 vagas foi anunciado em cerimônia realizada no auditório
da Reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), tutora da instituição. Durante a cerimônia,
foram anunciados os nomes dos 10 primeiros colocados na seleção da UFFS, dos quais quatro estavam
presentes e receberam diplomas de honra ao mérito e camiseta e boné com a logomarca da instituição.

2 de fevereiro: nomeada a diretoria executiva do campus de Laranjeiras do Sul. Diretor do campus, Paulo
Henrique Mayer (Portaria nº 015/GR/UFFS/2010), coordenadora pedagógica, Alexandra Filipak (Portaria nº
016/GR/UFFS/2010) e coordenador administrativo, Elemar do Nascimento Cezimbra (Portaria nº
017/GR/UFFS/2010).

1º de fevereiro: o reitor nomeia para o cargo de pró-reitora de Graduação, Solange Maria Alves, pela Portaria
nº 011/UFFS/2010, para o cargo de pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Joviles Vitório Trevisol, pela
Portaria nº 012/UFFS/2010, e para o cargo de pró-reitor de Planejamento, José Alex Sant’Anna, pela Portaria
nº 014/UFFS/2010.

1º de fevereiro: Portaria nº 013/GR/UFFS/2010, assinada pelo reitor, Dilvo Ristoff, retifica a Portaria nº
003/GR/UFFS/2010, e nomeia para o cargo de coordenador acadêmico do campus de Cerro Largo, Edemar
Rotta.

31 de janeiro: encerramento das inscrições de estudantes para os cursos de graduação da UFFS. No total,
11.209 candidatos participarão da seleção que terá como base as notas o Enem/2009 e bonificação para os
alunos que cursaram o ensino médio em escola pública.

28 de janeiro: posse dos primeiros servidores técnico-administrativos da UFFS no Auditório da Reitoria da
UFSC, com a presença do vice-reitor, Jaime Giolo; pró-reitor da Administração, Paulo Roberto Pinto da Luz;
secretário de Tecnologia e Informação, Rogério Cid Bastos; chefe de gabinete, Antônio Carlos de Souza; e a
coordenadora executiva do gabinete do reitor, Clotilde Ceccato.

25 de janeiro: reitor, Dilvo Ristoff, reúne-se com representantes de Chapecó, Cerro Largo e Erechim, do
Movimento Pró-Universidade, na UFSC, para uma avaliação do que foi realizado até agora – concursos,
nomeações, inscrições de alunos – e as prioridades nos próximos meses em vista do início das atividades da
UFFS nos cinco campi em março.
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20 de janeiro: reitor, Dilvo Ristoff, se reúne com representantes do Movimento Pró-Universidade, de Realeza
e Laranjeiras do Sul, para um balanço das ações e definição de prioridades para o início das atividades
administrativas e acadêmicas em março. O encontro aconteceu na UFSC.

15 de janeiro: por indicação do reitor, Dilvo Ristoff, o ministro da Educação, Fernando Haddad, nomeia o
professor Jaime Giolo para o cargo de vice-reitor, conforme Portaria nº 20.
15 de janeiro: Edital de Homologação nº 001/2010 com a lista dos aprovados no concurso para docentes da
UFFS foi publicado no DOU.

14 de janeiro: publicado no DOU edital, assinado pelo reitor, Dilvo Ristoff, que prorroga inscrições para o
processo seletivo dos estudantes até o dia 31 de janeiro.

14 de janeiro: reitor assina Portaria nº 006/UFFS/2010, que nomeia para o cargo de diretora do Sistema de
Bibliotecas da UFFS, Sigrid Karin Weiss Dutra, Portaria nº 007/UFFS/2010, que nomeia para o cargo de
chefe de Gabinete do Reitor, Antonio Carlos de Souza, e Portaria nº 008/UFFS/2010, que nomeia para o
cargo de Secretário de Tecnologia e Informação, Rogério Cid Bastos.

5 de janeiro: O reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Dilvo Ristoff, recebe do reitor da
Universidade Federal de Santa Catarina, Álvaro Prata, as chaves dos seis veículos que serão destinados aos
cinco campi da instituição. A cerimônia ocorreu na Praça da Cidadania em frente à Reitoria da UFSC.
4 de janeiro: reitor Dilvo Ristoff assina Portaria nº 001/GR/UFFS/2010, que nomeia para o cargo de
coordenador administrativo do campus de Realeza, Jaci Poli.

4 de janeiro: entrega das chaves e da documentação de propriedade do Seminário São José, em Cerro Largo,
adquirido pela UFFS, ao diretor do campus, professor Antônio Andrioli, pelo bispo diocesano de Santo
Ângelo, dom José Clemente Weber. No seminário, funcionará o campus provisório da instituição.

2009

31 de dezembro: As Portarias Nº 51 e Nº 53, assinadas pelo reitor com os cargos e os nomes dos 53
primeiros servidores técnico-administrativos que atuarão nos cinco campi, foram publicadas no Diário
Oficial da União.

31 de dezembro: publicada no DOU Portaria nº 50 com o resultado do concurso público para Servidores
Técnico-Administrativos da UFFS.

30 de dezembro: reitor assina Portaria nº 052/UFFS/2009, nomeando para diretor do campus de Cerro Largo,
Antônio Inácio Andriolli.

22 de dezembro: reitor assina Portaria 049/UFFS/2009, nomeando os professores Cleo Nunes de Sousa,
Méricles Thadeu Moretti, Lia Caetano Bastos, Ricardo J. A. de Oliveira, Luis Carlos Cancellier de Olivo,
José Roberto O’Shea, Carlos Roberto Zanetti (suplente), e Bernadete Limongi (suplente) para, sob a
presidência do primeiro, comporem a Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico à realização do concurso
público para ingresso na carreira do magistério superior da UFFS, nos termos do Edital Conjunto nº
01/UFSC-UFFS, de 22 de outubro de 2009. Esta portaria revoga a Portaria nº 002/UFFS/2009, de 28 de
outubro de 2009.

22 de dezembro: empresa Editora WMF Martins Fontes venceu pregão eletrônico, realizado pela Comissão
de Licitação da UFSC, para fornecer 12 mil livros às bibliotecas dos cinco campi da UFFS. Esse é o primeiro
lote que compõe a bibliografia das disciplinas dos cursos de graduação.

18 de dezembro: efetuada a aquisição do mobiliário e equipamentos pela Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), tutora da UFFS, que serão usados na montagem da estrutura da reitoria e dos cinco campi
da UFFS. Para isso, houve o empenho de R$ 4,3 milhões, liberados pelo Ministério da Educação.

14 de dezembro: assinado contrato pelo presidente da empresa Kerbermix Serviços de Concretagem Ltda,
Celso Oto Kerber, que venceu a licitação pelo menor preço (R$ 1.234.031,88) e pelo pró-reitor de
Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), João Batista Furtuoso, para a construção
da primeira etapa dos pavilhões multiuso do campus de Chapecó.



13 de dezembro: realizadas provas do concurso para 220 servidores técnico-administrativos da UFFS em
Chapecó, Cerro Largo, Erechim, Laranjeiras do Sul e Realeza.

8 de dezembro: reitor assina Portaria 047/UFFS/2010, nomeando o primeiro servidor em cargo de confiança,
a Coordenadora Executiva do Gabinete do Reitor, Clotilde Maria Ternes Ceccato. Na sequência assina a
Portaria 048/UFFS/2009, nomeando para o cargo de pró-reitor de Administração, Paulo Roberto Pinto da
Luz.

4 de dezembro – Publicada a Portaria N° 046/UFFS/2009, que cria o Conselho Estratégico e Social da UFFS,
seus objetivos, competências e caráter e sua composição. Além de definir prazo para indicação dos seus
integrantes. Portaria 046/UFFS
1º de dezembro de 2009 a 15 de janeiro de 2010: prazo de inscrições de candidatos a estudantes da UFFS.
Estarão aptos às 2.160 vagas nos campi de Chapecó (SC), sede da instituição, Cerro Largo e Erechim (RS) e
Laranjeiras do Sul e Realeza (PR), os alunos inscritos no Enem, que terá as provas realizadas nos dias 5 e 6
de dezembro. As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas pelo site da Coperve-UFSC –
http://www.uffs.ufsc.br – EDITAL 003 /UFFS /2009
24 de novembro: Publicada a Portaria Nº 44/UFFS/2009 que cria os cursos de graduação da UFFS. Portaria
044/UFFS
24 de novembro: A empresa Kerbermix Serviços de Concretagem Ltda foi escolhida, pelo critério de menor
preço (R$ 1.234.031,88), para a construção da primeira etapa dos quatro pavilhões multiuso no campus da
UFFS em Chapecó. A abertura das propostas foi realizada na terça-feira, dia 24 de novembro, e teve a
participação de quatro empreiteiras. O parecer referente ao Processo Licitatório nº 23080.034064/2009-11,
Tomada de Preços n° 020/UFSC/2009, foi assinado pelo presidente da comissão, engenheiro Paulo Roberto
Pinto da Luz, e pelos membros Mario Kobus e Carlos Antônio Natividade.

22 de novembro: quase três mil candidatos de várias cidades do Brasil fizeram a prova escrita do primeiro
concurso público da UFSS. O concurso foi operacionalizado pela Coperve-UFSC, no Colégio Catarinense
(Rua Esteves Júnior, 711, Centro), Escola de Educação Básica Padre Anchieta (Rua Rui Barbosa, 525, Bairro
Agronômica) e Escola de Educação Básica Getúlio Vargas (Rua João Motta Espezim, 494, no Bairro Saco
dos Limões), todos em Florianópolis. Às 19h10min, a Coperve divulgou o gabarito.

Dias 16 a 18 de novembro: vistoria e o levantamento de dados feitos pelos arquitetos Antonio Carlos Silva,
Francisco Alexandre Martins e Raul Pargendler nos terrenos onde serão instalados os campi de Cerro Largo
e de Erechim, ambos no Rio Grande do Sul, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), para
verificação das condições do solo, acesso aos locais, abastecimento de água e energia elétrica, além das
questões ambientais.

16 de novembro – publicação do Edital Conjunto nº 05/UFSC-UFFS/2009, que traz pequenas alterações nas
Comissões Examinadoras publicadas no Edital Conjunto 03/UFSC-UFFS/2009 para o Concurso Público da
carreira do Magistério Superior da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS). Entre as mudanças está a
nomeação de novos nomes de suplentes das Comissões nos Campos de Conhecimento: Língua Portuguesa e
Linguística, Introdução à História e ao Projeto de Arquitetura e Urbanismo, Ecologia e Meio Ambiente:
Ecologia Geral, Botânica, Agroecologia, Biologia de Vegetais Aquáticos, e Contabilidade Geral e Gerencial.
Constam, ainda, no edital, a correção de nomes de membros das Comissões Examinadoras de oito campos de
conhecimento e a mudança na presidência do campo de conhecimento Medicina Veterinária: bioquímica e
biofísica que continua, no entanto, com a mesma composição. Edital N° 005/UFSC/UFFS/2009 – Edital N°
003/UFSC/UFFS/2009

16 de novembro: divulgado os locais de realização do concurso para seleção de professores da UFFS, em
Florianópolis: Colégio Catarinense (Rua Esteves Júnior, 711, Centro), Escola de Educação Básica Padre
Anchieta (Rua Rui Barbosa, 525, Bairro Agronômica) e Escola de Educação Básica Getúlio Vargas (Rua
João Motta Espezim, 494, no Bairro Saco dos Limões), todos em Florianópolis.

13 de novembro: publicado Edital Nº 01 da UFFS para seleção de técnicos. As inscrições para o concurso
público que vai selecionar 220 Servidores Técnico-Administrativos em Educação – 133 na Classe D e 87
Classe E da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) estão abertas até as 18 horas do dia 2 de
dezembro, observado o horário oficial de Brasília (DF). EDITAL UFFS Nº 001/2009

http://www.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/portarias/2009/portaria046.pdf
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13 de novembro: os recursos para começar a aquisição de livros para as bibliotecas da UFSS, no valor de R$
600 mil, foram liberados e publicados no Diário Oficial da União no dia 13 de novembro.

11 de novembro: abertas, no Escritório Técnico-Administrativo da UFSC, a documentação das empresas que
participam da licitação para a construção da primeira etapa dos quatro pavilhões multiuso no campus de
Chapecó. Tiveram os documentos aprovados as empresas Fundamento Construtora Ltda, Salver Empreiteira
de Mão de Obra Ltda, Construtora Sganzerla Ltda e Kerbemix Serviços de Concretagem Ltda. O parecer foi
dado pela comissão designada pelo Pró-Reitor de Iinfraestruta da UFSC, através da Portaria n°
371/PROINFRA/2009, para proceder análise sobre as propostas e documentos constantes do Processo
Licitatório nº 23080.034064/2009-11, Tomada de Preços n° 020/UFSC/2009.

9 de novembro: encerramento das inscrições ao concurso para professor da UFFS. Quase três mil candidatos
estão inscritos para o concurso público que vai selecionar 165 professores dos cinco campi de Chapecó
(sede), Erechim e Cerro Largo (RS) e Realeza e Laranjeiras do Sul (PR) da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS). A média é de 18 candidatos por vaga.

6 de novembro: publicada no Diário Oficial da União Portaria 1039, assinada pelo ministro da Educação,
Fernando Haddad, que autoriza o remanejamento temporário para a UFSC, tutora da UFFS, de 52 cargos de
direção e 185 funções gratificadas, criados para compor sua estrutura administrativa. Os cargos foram
criados pela Lei i nº 12.029, de 16 de setembro de 2009, que criou a UFFS. Portaria do MEC N°1039 de 06
de novembro de 2009

28 de outubro – Os professores Bernadete Limongi, Cleo Nunes de Souza, José Roberto O´Shea, Fernando
Fernandes de Aquino, Sônia Gonçalves Carobrez, Méricles Thadeu Moretti (suplente) e Carlos Roberto
Zanetti (suplente) foram nomeados pelo reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Dilvo
Ristoff, através da Portaria 002/UFFS/2009, para a Comissão de Apoio Técnico-Acadêmico à realização do
concurso público para ingresso na carreira do magistério superior da UFFS. A Comissão, que será presidida
pela professora Bernadete Limongi, terá a função de acompanhar a execução do processo seletivo e zelar
pelo seu bom andamento. Portaria 002/UFFS

28 de outubro: foi entregue no Ministério da Educação (MEC), em Brasília, um plano de compras de
mobiliário e equipamentos para equipar a reitoria e os cinco campi – Chapecó (SC), Cerro Largo (RS) e
Erechim (RS), Laranjeiras (PR) e Realeza (PR) – da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), no valor
de R$ 4,4 milhões.

27 a 30 de outubro: os arquitetos Antônio Carlos da Silva, Francisco Alexandro Sommer Martins e Raul
Pargendler visitaram os terrenos onde serão construídos os campi da Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS) em Chapecó (SC), sede da nova instituição, e em Realeza e Laranjeiras (PR). O objetivo das
inspeções foi verificar as condições dos terrenos e o andamento dos levantamentos topográficos. Com base
nessas informações será elaborado o projeto do plano físico dos campi.
27 de outubro: publicado no Diário Oficial da União o edital de Tomada de Preços n° 020/UFSC/2009 para
escolher a empresa que vai construir a primeira etapa dos quatro pavilhões multiuso no campus de Chapecó
da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), sede da instituição. A abertura das propostas acontece no
dia 11 de novembro. TOMADA DE PREÇOS N.º 020/UFSC/2009
23 de outubro: publicação do Processo Licitatório nº 23080.034064/2009-11 para construção dos primeiros
quatro blocos do campus em Chapecó, onde será a sede da UFFS.
22 de outubro: publicado no Diário Oficial da União o edital do concurso de seleção para professores da
UFFS. A Portaria nº 1 foi assinada pelo reitor da UFFS, Dilvo Ristoff, e pelo reitor da Universidade Federal
de Santa Catarina, (UFFS), Alvaro Toubes Prata. Portaria 001/UFFS – Anexo a Portaria 001/UFFS
16 de outubro: Portaria MP 347, publicada no Diário Oficial da União, estabelece o número de vagas para
professores e técnico-administrativos em educação para a UFFS. Portaria do MPOG N°347 de 10 de outubro
de 2009

15 de outubro: logo após a cerimônia de posse, o reitor da UFFS, professor Dilvo Ristoff, assina convênio
com os municípios de Laranjeiras do Sul, Bom Retiro do Iguaçu, Nova Laranjeiras e Porto Barreiro, no
Paraná, para que participem de consórcio da compra do terreno para a construção do campus em Laranjeiras
do Sul.

http://www.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/editais/EDITAL_020UFSC/TOMADA_DE_PRECOS_N_020-UFSC-2009.pdf
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15 de outubro: o professor Dilvo Ristoff é empossado pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, como
reitor da UFFS, em cerimônia realizada no Salão de Atos do Ministério da Educação, em Brasília.
http://www.uffs.edu.br/wp/?p=220

9 de outubro: o reitor Dilvo Ristoff acerta locação do espaço provisório da UFFS, em Chapecó, que
funcionará no prédio do antigo Seminário São José.

7, 8 e 9 de outubro: seminário em Chapecó discute as bases da portaria para criação do Conselho Estratégico,
com participação de representantes da UFFS, do Ministério da Educação (MEC) e dos movimentos sociais,
que integram o Movimento Pró-universidade. No encontro também são definidos os Princípios Orientadores
da Gestão Institucional da UFFS.

5 de outubro: assinatura do repasse das áreas destinadas à UFFS, em Cerro Largo, pelo prefeito, Adair José
Trott, e reitor da UFSC, Álvaro Toubes Prata. O campus provisório funcionará no Seminário São José.
http://www.uffs.edu.br/wp/?p=207

29 de setembro: assinado o contrato de doação, pela prefeitura de Erechim, das áreas na Linha 1, Primeira
Secção Cravo, e na Secção Floresta para a construção da UFFS. Uma terceira área ainda será adquirida. O
prefeito, Paulo Polis, repassa as áreas ao reitor da UFSC, Álvaro Toubes Prata. Campus provisório será no
Seminário de Fátima. http://www.uffs.edu.br/wp/?p=207 – http://www.uffs.edu.br/wp/?page_id=462

21 de setembro: o ministro da Educação, Fernando Haddad, designa o professor Dilvo Ristoff para o cargo
de reitor pro-tempore da UFFS, de acordo com publicação no Diário Oficial da União. Portaria do MEC
N°901 de 18 de setembro de 2009

17 de setembro: publicada no DOU retificação da lei que cria a UFF, assinada pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, que passa a ser Lei 12.029 de 15 de setembro de 2009.

11 de setembro: o prefeito de Realeza, Eduardo Gaievski, transferiu a escritura para a instalação da UFFS ao
reitor da UFSC, Álvaro Toubes Prata. O terreno se localiza ao lado do aeroporto e atrás do conjunto
habitacional Araxá. O campus provisório funcionará no Centro de Eventos.

10 de setembro: o prefeito de Laranjeiras, Berto Silva, e o vice-reitor da UFSC, Carlos Alberto Justo da
Silva, assinam a escritura do terreno onde serão construídas as instalações da UFFS.
9 setembro: O vice-reitor da UFSC, Carlos Alberto Justo da Silva, e o professor Dilvo Ristoff assinam na
cidade de Laranjeiras do Sul (PR), convênio para uso provisório da Universidade Estadual do Centro Oeste
(Unicentro), com sede em Guarapuava, pela UFFS.
25 de agosto: criação da UFFS é aprovada na Comissão de Educação do Senado Federal.

18 de agosto: criação da UFSS aprovado pela Comissão de Justiça do Senado

14 de agosto: doação do terreno para a construção do campus em Chapecó, sede da UFFS, pelo empresário
Nilso Folle. Assinam o convênio de repasse o reitor da UFSC, Álvaro Toubes Prata, e o prefeito João
Rodrigues. As terras estão localizadas próximo ao município de Guatambu. A sede provisória será no
Seminário Sagrado Coração.

Julho: Comissão de Implantação da UFFS decide usar o Enem no processo seletivo, acompanhado de bônus
para estudantes das escolas públicas. Portaria nº 109/2009

17 de junho: Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara aprova projeto de criação
da UFFS.

10 de junho: o presidente da Comissão do Ministério da Educação (MEC) e de implantação da Universidade
Federal da Fronteira Sul (UFFS), professor Dilvo Ristoff e o engenheiro responsável pela construção da
UFFS, Paulo Roberto Pinto da Luz, estiveram em Realeza se reunindo com a comissão regional, para discutir
sobre o local provisório e o definitivo da construção do campus no município.
O prefeito de Realeza, Eduardo Gaievski iniciou a reunião explanado sobre os encaminhamentos do espaço
físico provisório, que será nas salas de catequese da Igreja Matriz Cristo Rei, e do local definitivo, que será
ao lado do aeroporto, atrás do conjunto habitacional Araxá.
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9 de junho: o presidente da Comissão de Implantação da UFFS, professor Dilvo Ristoff, e o engenheiro
responsável pela construção da UFFS, Paulo Roberto Pinto da Luz, encontram-se com o prefeito de Realeza
(PR), Eduardo Gaievski, que coloca dois locais à disposição para o funcionamento provisório da UFFS: as
salas de catequese da Igreja Matriz Cristo e o Centro de Eventos.

8 de junho: diretor-geral de implantação da UFFS, Dilvo Ristoff, esteve em Cerro Largo e anunciou que o
campus provisório funcionará junto ao prédio do Seminário São José. Ele visitou o local juntamente com
engenheiros e definiu o aluguel do prédio com a Mitra Diocesana.

Junho: conclusão do Projeto Pedagógico Institucional. http://www.uffs.edu.br/wp/?page_id=83

Maio de 2009: definido o local do compus sede da UFFS, na Cidade de Chapecó – SC.

Maio de 2009: definição dos projetos pedagógicos dos cursos e definição dos Domínios Conexos.

20 de maio: Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprova a criação da Universidade
Federal Fronteira Sul.

8 de maio: presidente da Comissão de Implantação da UFFS, professor Dilvo Ristoff, visita, em Cerro Largo,
o Seminário São José, onde funcionará provisoriamente a UFFS.

2 abril: Comissão de Implantação da UFFS define cursos, vagas e o início das aulas nos três estados do Sul.

Março: assinado o Termo de Cooperação Técnica entre a União, representada pelo Ministério da Educação, e
a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para a implantação da futura Universidade da Fronteira
Sul (UFFS). clicando aqui.

Março: presidente da Comissão de Instalação da UFFS visita as cinco cidades que abrigarão os campi,
acompanhado do reitor e vice-reitor da UFSC.

27 de março: definição dos cursos que serão oferecidos pela UFFS. http://www.uffs.edu.br/wp/?page_id=26

25 e 26 de março: Movimento Pró-Universidade indica propostas de cursos para os cinco campi ao
presidente da Comissão de Implantação da UFFS, professor Dilvo Ristoff. Entre os participantes, o
coordenador geral da Fetraf-Sul (Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar), Altemir Tortelli.

17 de março: integrantes da Comissão de Implantação da UFFS visitam Erechim. O presidente, professor
Dilvo Ristoff, relatou encaminhamentos necessários à implantação do campus.

5 de março: primeira reunião para discutir cursos da UFFS, na UFSC, com presença o presidente da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembléia Legislativa, deputado Pedro Uczai (PT), 11
professores-doutores que integram a comissão de implantação da UFFS e também contou com a presença do
reitor da UFSC, professor Alvaro Prata.

26 de fevereiro: Os membros da Comissão de Instalação da UFSS realizaram a primeira reunião de trabalho
em Chapecó, que será sede da universidade. O presidente, professor Dilvo Ristoff, participou de várias
atividades com os membros da comissão e lideranças do Movimento Pró-Universidade onde foi apresentado
o cronograma de implantação da UFFS. Participaram, também, prefeito, João Rodrigues e o deputado federal
Cláudio Vignatti.

11 de fevereiro: o ministro da Educação, Fernando Haddad, empossa a Comissão de Implantação da UFFS,
que tem como presidente o professor Dilvo Ristoff, da UFSC.
A comissão foi instituída pela Portaria nº 148 do MEC. Confira clicando aqui.

9 de fevereiro: o presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos em Administração Universitária (Inpeau),
professor Rodolfo Pinto da Luz, cedeu o espaço do instituto para a Comissão de Implantação da UFFS. O
Inpeau funciona no Centro Sócio-Econômico da UFSC.

2008

http://www.uffs.edu.br/wp/?page_id=83
http://www.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/hst/Termo_coop_tecnica_04.pdf
http://www.uffs.edu.br/wp/?page_id=26
http://www.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/hst/Portaria%201482009_03.pdf


12 de dezembro: audiência com a nova secretaria de Ensino Superior do MEC, Maria Paula Dallari Bucci.
4 de dezembro: uma comitiva dos três estados do Sul esteve em audiência com a secretária de Educação
Superior do Ministério da Educação (MEC), Maria Paula Dallari Bucci, buscando agilizar os trâmites para a
implantação da UFFS. O MEC adiantou que está empenhado em garantir o início das aulas para o primeiro
semestre de 2010 e que criará a Comissão de Implantação e de Projeto Pedagógico nos próximos dias.

24 de novembro: reunião, em Chapecó, da coordenação do Movimento Pró-universidade Pública e Popular,
sobre o planejamento para 2009: ação política no governo e no Congresso, projeto político e comissão de
implantação. clicando aqui.
12 de novembro: PL 3774/08 (que cria a UFFS) é aprovado pela Comissão de Trabalho, de Administração e
Serviço Público.
16 de julho: presidente Lula assina projeto de lei de criação da Universidade da Mesorregião, no Palácio do
Planalto, em Brasília, para enviar ao Congresso Nacional.
24 de abril: na visita do ministro da Educação, Fernando Haddad, em Concórdia, o coordenador-geral da
Fetraf-Sul, Altemir Tortelli, cobrou urgência da tramitação do projeto da Universidade da Mesorregião no
poder executivo para que possa ser encaminhado ao Congresso Nacional. A proposta também é que o MEC
edite uma nova portaria criando um novo grupo de trabalho para realizar o detalhamento das áreas, cursos,
seleção de alunos e professores.
7 de março: a coordenação do Movimento Pró-Universidade reúne-se em Chapecó, com a coordenação
política dos três estados do sul, no Seminário Sagrado Coração de Jesus, para debater os próximos passos,
como os cursos e as áreas de atuação. A reunião também definiu que até o próximo dia 10 o GT estará
recebendo sugestões para o nome definitivo da universidade e, após essa data, será feita uma consulta
popular para a definição do nome.
Março: finalizado o relatório de atividades do Grupo de Trabalho de Criação da Futura Universidade Federal
da Fronteira Sul. Conheça o relatório clicando aqui.
21 e 22 de fevereiro: quarta reunião do Grupo Técnico, que está formulando o projeto da nova Universidade
Federal da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul, na UFSC, em Florianópolis, definiu realização de
uma oficina e quatro seminários para a definição dos cursos. A oficina acontecerá em Chapecó, no dia 10 de
março. Os seminários a partir do dia 17 de março em Chapecó, Cerro Largo, Erechim e Laranjeiras do Sul.
11 de fevereiro: posse dos membros da Comissão de Implantação da Universidade da Mesorregião,
professores Ricardo Rossato, Conceição Paludo, Paulo Alves Lima Filho e Antônio Inácio Andrioli, no
MEC, em Brasília. Os nomes foram indicados pelo Movimento Pró-universidade.

2007

Projeto Lei 2.199-07, de deputado federal Cláudio Vignatti, institui a UFFS.
12 de dezembro: o ministro da Educação, Fernando Hadadd, anunciou a criação da Universidade Federal
para Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul (UFMM) em solenidade de assinatura de atos
complementares ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE), no Palácio do Planalto, em
Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O coordenador geral da Fetraf-Sul e
membro do GT, Altemir Torteli, esteve presente na cerimônia juntamente com integrantes do Movimento,
parlamentares estaduais e federais, prefeitos e vereadores dos três estados da Região Sul.
3 de dezembro: reunião do Movimento Pró-universidade, em Concórdia, decide solicitar ao Ministério da
Educação que a nova universidade da Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul tenha sete campi. O MEC
havia proposto três: um para o norte gaúcho, outro para o oeste catarinense e o terceiro para o sudoeste do
Paraná. Chapecó foi escolhida para sediar a universidade pela posição centralizada na área abrangida.
26 de novembro: o Ministério da Educação publica a Portaria 948, criando a Comissão de Projetos da
Universidade Federal Fronteira Sul. Esta Comissão terá três meses para concluir o projeto a partir desta data.
O grupo que integra a Comissão é formado por 11 integrantes do Movimento Pró-universidade e técnicos do
MEC, além de representantes da Universidade de Federal Santa Maria (UFSM) e da Universidade Federal de
Santa Catarina.
23 de novembro: primeira reunião do Grupo de Trabalho e representantes da Secretaria de Ensino Superior
do Ministério da Educação, em Santa Maria (RS), na Universidade Federal de Santa Maria, com participação
da diretora do Departamento de Desenvolvimento do Ensino Superior, Maria Ieda Costa Diniz, o reitor da
UFSM, professor Clóvis Silva Lima, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFESC), professor
Lúcio José Botelho, e os coordenadores do GT, professores Dalvan José Reinert e Marcos Laffin. Discutidos
área de influência da Universidade Federal da Fronteira Sul, localização da sede e dos campi, estrutura física
e orçamento.

http://www.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/hst/PL_3774_2008_02.pdf
http://www.uffs.edu.br/wp/wp-content/uploads/hst/hst_relatorio01.pdf


22 de novembro: Portaria MEC nº 948 designa Comissão de Implantação do Projeto Pedagógico
Institucional e dos Cursos.
8 de novembro: audiência pública realizada pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados,
em Brasília, discutiu a criação da Universidade Federal Popular da Mesorregião Grande Fronteira do
Mercosul. A audiência foi proposta pela deputada Maria do Rosário (PT/RS).
23 de outubro: realizada a primeira reunião dos membros da Comissão de Projeto de criação da UFFS
2 de outubro: ministro da Educação, Fernando Haddad, confirma em audiência o compromisso de o governo
federal criar a universidade.
24 de agosto: em mais de 15 cidades que fazem parte da Grande Fronteira da Mesorregião do Mercosul, atos
públicos do Movimento Pró-Universidade Pública e Popular. Também foi lançado o site do Movimento:
www.prouniversidade.com.br No oeste catarinense, a mobilização ocorreu nas cidades de Chapecó, Xanxerê,
Concórdia e São Miguel do Oeste. No norte do Rio Grande do Sul, aconteceram panfletagem e
manifestações nos municípios de Erechim, Palmeira das Missões, Espumoso, Sananduva, Três Passos, Ijuí,
Sarandi, Passo Fundo, Soledade, Marau, Vacaria e Lagoa Vermelha. No sudoeste do Paraná, as cidades de
Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul realizaram seus atos públicos anteriormente.
26 e 27 de julho: Seminário Regional Sul de Educação no Campo, realizado pela Fetraf-Sul, em Concórdia,
defende a criação da Universidade na Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul.
18 de junho: o reitor da UFSC, Lúcio José Botelho, prorroga até o dia 31 de agosto de 2007 os efeitos da
Portaria 356/GR/2006, de 26 de maio de 2006, que instituiu o Grupo de Trabalho para elaborar projeto da
Universidade Federal para a Mosorregião da Grande Fronteira do Mercosul.
15 de junho: ministro da Educação, Fernando Haddad, propõe a criação de um Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnológica (Ifet). Diante da defesa do Movimento Pró-universidade sobre a necessidade de uma
universidade, ficou acordada a criação de uma Comissão de Elaboração do Projeto, formada por pessoas
indicadas pelo Movimento e pelo Ministério da Educação.
2006
23 de novembro: debate sobre o projeto da nova universidade, em Erechim (RS), apresentado pelo professor
Valdir Sordi, da UFSC. Sordi destacou que o projeto não exclui as Universidades Comunitárias, mas será um
instrumento para somar, principalmente nas áreas de pesquisa, ciência e tecnologia. O encontro foi registrado
no Informativo da Mesomercosul
22 de agosto: em reunião do Fórum da Mesomercosul, em Chapecó, foi apresentado esboço do projeto da
nova universidade, seguido de um debate sobre os pontos iniciais da proposta e a recomendação de novas
reuniões. A apresentação foi realizada pelo coordenador do Grupo de Trabalho, professor Valdir Soldi, da
UFSC.
13 de junho: ministro da Educação, Fernando Haddad, aprova a idéia de uma universidade federal para o Sul
do Brasil (abrangendo o Norte do Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina e o Sudoeste do Paraná) e
assume o compromisso de fazer um estudo para projetar a nova universidade.
26 de maio: instituído o Grupo de Trabalho pela Portaria 356/GR/2006 da Universidade Federal de Santa
Catarina, com o objetivo de elaborar projeto técnico da universidade a ser criada. A portaria é assinada pelo
reitor da UFSC, Lúcio José Botelho.
4 de maio: assembléia-geral do Fórum da Mesomercosul discutiu a implantação de um projeto único de
universidade, uma vez que as propostas individualizadas foram rejeitadas pelo MEC, que alegou ser inviável
o atendimento de pleito de tamanha envergadura em cada um dos estados. O deputado Cláudio Vignatti,
autor do Projeto de Lei 6037/2005, que propõe a criação da Universidade Federal para a Mesorregião Grande
Fronteira do Mercosul, foi um dos expositores do assunto. O Fórum entendeu que se tratava de um projeto de
impacto no desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico, além de proporcionar investimentos
públicos expressivos no único território de escala mesorregional ma macrorregião sul ainda não contemplado
com serviços desta natureza.

2005

O Movimento Pró-Universidade Federal teve início nos três estados do Sul, coordenado pela Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) e pela Via Campesina (com a participação
do Fórum da Mesorregião, Central Única dos Trabalhadores (CUT) dos três Estados, igrejas, movimento
estudantil, associações de prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senadores) ganha força a
partir do compromisso do Governo Lula de criar uma universidade para atender a Mesorregião Grande
Fronteira do Mercosul e seu entorno.


