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ATA N.° 10 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
                                                                              Ata da Sessão Extraordinária do Conselho 

Universitário, realizada no dia 18 de agosto 
de 2011, às 8 horas e 30 minutos, na sala 
“Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”. 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, às oito horas e trinta minutos, 1 

na sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário, convocado por 2 

meio do Ofício Circular n.° 10/CUn/2011, com a presença dos Senhores Conselheiros: Carlos 3 

Alberto Justo da Silva, Yara Maria Rauh Müller, Maria Lúcia de Barros Camargo, Débora 4 

Peres de Menezes, Maria de Lourdes Alves Borges, Ricardo José Araújo de Oliveira, Luis 5 

Carlos Cancellier Olivo, Felício Wessling Margotti, Arício Treitinger, Francine Lima 6 

Gelbcke, Edemar Andreatta, Edison da Rosa, Tarciso Grandi, Sonia Gonçalves Carobrez, 7 

Aldaléa Sprada Tavares, Nazareno José de Campos, Wilson Schmidt, Carlos Alberto 8 

Marques, Adir Valdemar Garcia, Juarez Vieira do Nascimento, Antônio Renato Pereira Moro, 9 

Nelson Casarotto Filho, Eliana Maria dos Santos Bahia, Suze Scalcon, Edson Roberto de 10 

Pieri, Iolanda Vieira, Flávio Rubens Lapolli, Luiz Otávio Pimentel, Márcia Regina Goulart 11 

Stemmer, Alessandra Tagliari Caetano da Silva, Otávio Pereira, Miguel Arcângelo Broering, 12 

Gerson Rabelo Napoleão, Edwilson Ribeiro, Giordano de Azevedo, Murilo Rodrigues da 13 

Rosa, Gisely dos Santos Gonzaga, Sérgio Luis Schlatter Junior, Mariana de Oliveira Decarli, 14 

Igor de Barros Ferreira Dias, Vitor Daniel Breda, Luiz Henrique Flores e Leonardo de Lara 15 

Cardoso, sob a Presidência do Professor Alvaro Toubes Prata, Reitor da Universidade Federal 16 

de Santa Catarina. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu início à 17 

sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos Conselheiros Wellington Longuini Repette, 18 

Natalino Uggioni, Manoela Borba, Roselane Neckel, Julio Eduardo Ornellas e Rodrigo da 19 

Silveira Vasconcelos. Na sequência, procedeu ao ato de posse dos Professores Luiz Otávio 20 

Pimentel e Hoyedo Nunes Lins para, na condição de titular e suplente, respectivamente, 21 

representarem a Câmara de Pós-Graduação no Conselho Universitário da Universidade 22 

Federal de Santa Catarina, com mandato coincidente ao de membros da referida Câmara; da 23 

Professora Iolanda da Cruz Vieira para, na condição de titular, representar a Câmara de 24 

Pesquisa no Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato 25 

coincidente ao de membro da referida Câmara; dos Professores Flávio Rubens Lapolli e José  26 

Eduardo Ribeiro Cury para, na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem 27 

a Câmara de Pós-Graduação no Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa 28 

Catarina, com mandato coincidente ao de membros da referida Câmara; dos Acadêmicos 29 

Sérgio Luis Schlatter Jr. e Mariana Oliveira Decarli para, na condição de titular e suplente, 30 

respectivamente, representarem o Corpo Discente da Universidade Federal de Santa Catarina 31 

no Conselho Universitário, com mandato de um ano, a expirar-se em 7 de julho de 2012; dos 32 

Acadêmicos Luiz Henrique Flores e Leonardo de Lara Cardoso para, na condição de titular e 33 

suplente, respectivamente, representarem o Corpo Discente da Universidade Federal de Santa 34 

Catarina no Conselho Universitário, com mandato de um ano, a expirar-se em 7 de julho de 35 

2012; dos Acadêmicos Igor de Barros Ferreira Dias e Vitor Daniel Breda para, na condição de 36 

titular e suplente, respectivamente, representarem o Corpo Discente da Universidade Federal 37 

de Santa Catarina no Conselho Universitário, com mandato de um ano, a expirar-se em 7 de 38 
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julho de 2012; dos Acadêmicos Giordano de Azevedo e João Paulo Silvestre para, na 39 

condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Corpo Discente da 40 

Universidade Federal de Santa Catarina no Conselho Universitário, com mandato de um ano, 41 

a expirar-se em 7 de julho de 2012, e dos Acadêmicos Murilo Rosa e Arland Tassio de 42 

Bruchard Costa para, na condição de titular e suplente respectivamente, representarem o 43 

Corpo Discente da Universidade Federal de Santa Catarina no Conselho Universitário, com 44 

mandato de um ano, a expirar-se em 7 de julho de 2012. Na oportunidade desejou, em nome 45 

do Conselho Universitário, boas-vindas aos Conselheiros.  Em seguida, submeteu à 46 

apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, a Presidência deu seguimento à 47 

sessão, sendo relatados os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da 48 

sessão ordinária realizadas em 28 de junho de 2011. Em votação, o documento foi aprovado 49 

por unanimidade. 2. Informes e atualização sobre a greve dos servidores técnico-50 

administrativos - Reitoria e Comando local de greve. A Presidência informou aos 51 

Conselheiros que estavam presentes à sessão representantes do comando local de greve, os 52 

quais iriam informar e atualizar este Conselho sobre a situação de greve tanto no âmbito local, 53 

quanto federal e, em seguida, passou a palavra ao servidor técnico-administrativo Antônio 54 

Lopes. O Servidor fez um breve histórico dos acontecimentos que desencadearam o estado de 55 

greve e falou da importância em relatar tais fatos a fim de que todos pudessem compreender 56 

os motivos que levaram a esta situação. Informou que foram feitas varias tentativas de 57 

negociação, entretanto o governo federal não se manifestou positivamente em relação ao 58 

assunto. Ressaltou que a posição do governo federal, neste momento, é de não negociar, pois 59 

os servidores estão em greve, e, ainda, resolveu judicializá-la. Comentou que as articulações 60 

internas e nacionais continuam na tentativa de ampliação de alianças, tentando também 61 

mostrar para a sociedade o quanto justas são as reivindicações dos servidores técnico-62 

administrativos em educação. Finalizou pedindo o apoio e a compreensão de todos, a fim de 63 

que os servidores técnico-administrativos possam sair da condição de “primos pobres” da 64 

república, uma vez que são os salários mais baixos do executivo federal. Em seguida, passou 65 

a palavra ao servidor técnico-administrativo João Sol Pagani, que reforçou o dito 66 

anteriormente e ainda comentou outras reivindicações, além daquela salarial e de plano de 67 

carreira, tais como: contratação de servidores e retorno dos cargos extintos. Comentou ainda 68 

sobre a situação dos Hospitais Universitários e solicitou a este Conselho que novamente se 69 

manifeste sobre o assunto, visto que há um novo Projeto de Lei n.º 1749, com os mesmos 70 

objetivos daquele anterior, ou seja, em termos gerais, a criação de uma empresa para gestão 71 

desses ambientes.  A Presidência questionou ao comando de greve quais os próximos passos e 72 

as perspectivas que se têm sobre o assunto. Os representantes do comando de greve 73 

responderam que este é um momento chave, no qual as mobilizações serão intensificadas, a 74 

fim de que as negociações sejam acompanhadas de propostas concretas por parte do governo 75 

federal. Em seguida, a Presidência disse que muito se tem evoluído em relação à educação 76 

superior, contudo não se tem obtido muito progresso nas questões que envolvem os servidores 77 

técnico-administrativos. Comentou ainda que a greve foi deflagrada sob o ponto de vista dos 78 

servidores técnico-administrativos, uma vez que o governo federal não apresentou nenhuma 79 

proposta em relação as suas reivindicações e que sob o ponto de vista do Ministério da 80 

Educação (MEC) os citados servidores afastaram-se das negociações. Explicou que as 81 

interpretações são feitas à luz das duas versões, mas que, no entanto, o importante neste 82 

momento é que as partes possam negociar. Comentou que o segundo semestre iniciou em 83 

situações precárias e que se está fazendo um grande esforço nos Centros de Ensino para, nesse 84 

ambiente de anormalidade, dar andamento às atividades. Ressaltou alguns fatos novos em 85 
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relação à situação, como a ampliação do movimento com a adesão das Centrais Sindicais e o 86 

consentimento do Ministério da Educação em retomar as negociações, intercedendo junto ao 87 

Ministério do Planejamento. Finalizou dizendo que é importante que os trabalhos na 88 

Universidade continuem, mesmo em condições desfavoráveis, e que, no momento, o que não 89 

pode haver é a falta de diálogo. Em seguida, colocou o assunto em discussão. Conselheiro 90 

Edwilson Ribeiro lembrou que não é só no momento de greve que há dificuldades. Solicitou 91 

uma audiência pública para que a comunidade acadêmica possa se manifestar sobre as 92 

dificuldades enfrentadas nesta Instituição. A Conselheira Mariana Oliveira Decarli disse que a 93 

representação estudantil se solidariza ao movimento de greve e corroborou com o comentário 94 

do Conselheiro Edwilson sobre as dificuldades enfrentadas na Instituição, que são anteriores à 95 

greve. O Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior falou sobre a situação dos Centros de 96 

Ensino e comentou a pressão que algumas Pró-Reitorias estão fazendo aos Coordenadores e 97 

Chefes de Departamento para que eles façam o trabalho dos servidores técnico-98 

administrativos. Solicitou encaminhamento para que haja flexibilização das datas 99 

determinadas no Calendário Acadêmico 2011, uma vez que, devido à greve dos servidores 100 

técnico-administrativos, são difíceis de serem cumpridas. O Conselheiro Nazareno José de 101 

Campos comentou as dificuldades que estão sendo enfrentadas e que há um descompasso 102 

entre o que se fala e o que acontece na prática. Neste sentido, expôs que o governo federal 103 

promove a expansão, mas age como se não houvesse a necessidade de técnicos-104 

administrativos para acompanhá-la. Ratificou a solicitação do Conselheiro Sérgio, solicitando 105 

flexibilização para o cumprimento das datas postas no Calendário Acadêmico 2011. A 106 

Servidora Elaine Tavares disse que ninguém gosta de greve, pois quando do retorno aos 107 

trabalhos há sem dúvida um acúmulo de trabalho, mas que essa é a única maneira efetiva de 108 

manifestação. Solicitou aos Diretores de Centro que não permitam que os outros assumam os 109 

trabalhos dos servidores técnico-administrativos. O conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias 110 

lembrou que os estudantes estão sem condições de frequentarem as aulas, visto que não são 111 

atendidas suas necessidades básicas. O Conselheiro Leonardo de Lara Cardoso falou que se 112 

luta pela qualidade do ensino na Instituição e comentou ainda outras situações problemáticas 113 

na Instituição, tais como: Restaurante Universitário, não aumento das bolsas, falta de livros na 114 

biblioteca e falta de vagas no Núcleo de Desenvolvimento Infantil. Solicitou ações visíveis 115 

dos gestores.  A Conselheira Eliana Maria dos Santos Bahia leu manifestação da Câmara de 116 

Ensino de Graduação em relação ao movimento de greve. A citada Câmara de forma geral 117 

solidariza-se com a as reivindicações do movimento grevista e demonstra preocupação com o 118 

processo de ensino-aprendizagem e manutenção dos estudantes na UFSC. O Conselheiro 119 

Giordano de Azevedo comentou os atos realizados pelo corpo discente e disse que a 120 

administração central não toma posicionamento algum, inclusive em relação à greve. Disse 121 

que acredita ser importante que este Conselho se manifeste e reivindique que o governo 122 

federal entre em negociação com os servidores o mais rápido possível. O Conselheiro Vitor 123 

Daniel Breda comentou que à volta as aulas não foi discutida no Conselho Universitário. A 124 

Presidência manifestou-se dizendo que a administração central tem se posicionado 125 

firmemente em relação à situação e que usa as prerrogativas do cargo para que as negociações 126 

sejam retomadas. Disse ainda que o Conselho Universitário tem se manifestado e  apoiado as 127 

reivindicações. Comentou que todas as outras reivindicações, apresentadas principalmente 128 

pela representação discente, são válidas e que são sempre discutidas amplamente, mas que no 129 

momento é importante manter o foco na resolução da greve dos servidores técnico-130 

administrativos. Lembrou que a solução dos problemas não está nesta Instituição, mas sim em 131 

ações do governo federal, especificamente no Ministério do Planejamento. Na sequência, o 132 
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Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior e o Conselheiro Edwilson Ribeiro mencionaram os 133 

encaminhamentos propostos. A Presidência manifestou-se dizendo que, quanto à 134 

flexibilização das datas do Calendário Acadêmico 2011, já está havendo uma flexibilização, e 135 

que findada a greve as datas serão revistas; em relação às audiências solicitadas pelo comando 136 

central de greve, a Presidência irá analisar a pauta a ser apresentada pelo citado comando, e, 137 

na sequência, convocará sessão extraordinária deste Conselho Universitário para discuti-la.  3. 138 

Apresentação do relatório de atividades e solicitação de recredenciamento da Fundação José 139 

Arthur Boiteux (FUNJAB), junto ao Ministério da Educação (MEC). A Presidência passou a 140 

palavra ao Conselheiro Relator, o qual procedeu à leitura de seu parecer favorável ao 141 

recredenciamento. Em discussão, a Conselheira Mariana Oliveira Decarli manifestou o voto 142 

contrário da representação estudantil em relação ao assunto. Em votação, o Conselho 143 

Universitário aprovou por maioria o Parecer n.º 14/CUn/2011, do Conselheiro Relator 144 

Ricardo José Araújo de Oliveira, pela aprovação do recredenciamento da Fundação José 145 

Arthur Boiteux (FUNJAB). 4. Informes Gerais. A Conselheira Mariana Oliveira Decarli 146 

solicitou informações sobre a Resolução que trata das Eleições para Reitor desta Instituição. 147 

A Presidência informou que a Resolução está em fase final de construção e que a expectativa 148 

é de que na próxima sessão ordinária o assunto esteja em pauta. A Presidência em seguida 149 

comentou a expansão anunciada pela Presidente Dilma Rousseff. Informou que a principio o 150 

Estado de Santa Catarina seria contemplado com a instalação de outra Universidade Federal. 151 

Comentou a possibilidade de federalização da Fundação Universidade Regional de Blumenau 152 

(FURB), entretanto o governo não pretende promover federalizações e, nesse sentido, decidiu  153 

pela criação de um novo campus da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) no Vale 154 

do Itajaí. Contudo, a administração central informou ao governo federal que não é possível 155 

pensar em um novo campus sem que antes se consolide os que já foram criados. A intenção é 156 

que a UFSC e a FURB reúnam-se e discutam como será o processo de expansão do ensino 157 

superior federal em Blumenau. Informou que neste segundo semestre haverá possibilidade de 158 

concurso para servidores técnico-administrativos e docentes e que a função gratificada dos 159 

Coordenadores de Graduação está sendo resolvida. O Conselheiro Sérgio Luis Schlatter 160 

Junior solicitou a palavra para comentar o processo de expansão e solicitou que fosse 161 

apresentado um manifesto à administração sobre algumas reivindicações do corpo discente 162 

desta Instituição. Entretanto, nesse momento vários acadêmicos entraram na sala de sessões e 163 

a Presidência questionou a ação. O Conselheiro Leonardo de Lara Cardoso informou que 164 

eram estudantes que haviam participado de uma assembleia no Centro de Filosofia e Ciências 165 

Humanas (CFH) e que se faziam presentes para a sessão de informes. A Presidência lembrou 166 

que normalmente o Conselho deve ser informado, e solicitada a participação de expectadores 167 

à sessão. Disse ainda que é importante respeitar o Conselho Universitário e submeter as 168 

presenças. O Conselheiro Leonardo iniciou a leitura de seu manifesto, entretanto, na 169 

sequência, passou os trabalhos à outra acadêmica, a qual não era Membro deste Conselho. Ato 170 

contínuo, a Presidência retomou a palavra e deu por encerrada a Sessão, da qual, para constar, 171 

eu, Kátia Denise Moreira, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a 172 

presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros, 173 

estando a gravação integral da Sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 22 de 174 

agosto de 2011. 175 


