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ATA N.° 05 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

 
 
                                                                              Ata da Sessão Extraordinária do Conselho 

Universitário, realizada no dia 18 de maio de 
2010, às 9h30min, na sala “Prof. Ayrton 
Roberto de Oliveira”. 

 
 
 
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta minutos, na 1 

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

meio do Ofício Circular n.° 05/CUn/2010, com a presença dos Senhores Conselheiros: Carlos 3 

José de Carvalho Pinto, José Antônio Bellini da Cunha Neto, Rozângela Curi Pedrosa, Maria 4 

de Lourdes Alves Borges, Ricardo José Araújo de Oliveira, Flávio da Cruz, Luis Carlos 5 

Cancellier de Olivo, Felício Wessling Margotti, Salma Ferraz de Azevedo de Oliveira, Arício 6 

Treitinger, Maria Itayra Coelho de Souza, Edemar Andreatta, Marília Sangoi Padilha, Edison 7 

da Rosa, Orestes Estevam Alarcon, Tarciso Antonio Grandi, Wilson Erbs, Sônia Gonçalves 8 

Carobrez, Thereza Christina Monteiro de Lima, Roselane Neckel, Nazareno José de Campos, 9 

Márnio Teixeira Pinto, Wilson Schmidt, Juarez Vieira do Nascimento, Edison Roberto de 10 

Souza, John Peter Nasser, Maria Marta Leite, Patrícia Haas, Cláudia Pellegrini Drucker, 11 

Richard Perassi Luiz de Sousa, Werner Ludger Heidermann, Maria Luísa Sartorelli, Maria 12 

Risoleta Freire Marques, Flávio Rubens Lapolli, Luiz Guilherme A. Guglielmo, Marilene 13 

Dandolini Raupp, Alessandra Tagliari Caetano da Silva, Rafael de Souza Arruda, Pedro 14 

Anastácio da Silva Filho, Nilton Cezar Pereira, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo 15 

Napoleão, Júlio Eduardo Ornelas Silva, Edwilson Ribeiro e Hélio Rodak de Quadros Junior, 16 

sob a Presidência do Professor Alvaro Toubes Prata, Reitor da Universidade Federal de Santa 17 

Catarina. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu início à sessão. 18 

Tendo em vista que esta sessão extraordinária aconteceu na sequência da sessão especial, as 19 

justificativas de ausência são as mesmas informadas no início daquela sessão. Ato contínuo, 20 

submeteu à apreciação a ordem do dia. O Conselheiro Flávio da Cruz lembrou que foi 21 

aprovado em sessão anterior que este Conselho reservaria dez por cento de seu tempo para 22 

discussões sobre o futuro da Instituição e, nesse sentido, sugeriu que na próxima sessão fosse 23 

inserido na pauta o assunto patrimônio em imóveis. O Conselheiro Ricardo José Araújo de 24 

Oliveira sugeriu a inversão de pauta do item oito, devido à importância do tema e a 25 

necessidade de reduzir as preocupações e aflições vividas pelos Centros de Ensino em relação 26 

aos concursos para professores, a ser realizado no próximo mês. A Presidência propôs que o 27 

assunto fosse tratado como terceiro item de pauta e, em seguida, solicitou a retirada de pauta 28 

do item sete. Não havendo manifestações contrárias, deu seguimento à sessão, sendo relatados 29 

os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizada 30 

em 27 de abril de 2010. O referido documento foi aprovado por unanimidade. 2. Participação 31 

dos Diretores dos Campi da UFSC nas reuniões do Conselho Universitário. A Presidência fez 32 

breve introdução do assunto, dizendo que em um primeiro momento os Diretores 33 
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participariam como convidados, com direito a voz, mas não a voto. Disse ainda que será feita 34 
proposta ao Conselho Universitário para mudança do Estatuto e Regimento, a fim de que os 35 

Diretores façam parte da composição deste Conselho. Várias foram às manifestações 36 

favoráveis ao assunto. O Acadêmico Matheus R. Garcia propôs a extensão do convite aos 37 

representantes técnico-administrativos e discentes, entretanto a Presidência respondeu que 38 

inicialmente participarão os Diretores, como representantes dos Campi, e que em um segundo 39 

momento, quando das deliberações do Estatuto e Regimento, citadas anteriormente, este 40 

Conselho apreciará a proposta. O Conselheiro Edison da Rosa sugeriu o uso da 41 

teleconferência, quando da não possibilidade de os Diretores se deslocarem até a sala de 42 

sessões, localizada no Campus da Trindade em Florianópolis. A Conselheira Roselane Neckel 43 

questionou a política de implantação de cursos de graduação nos Campi e a possibilidade de 44 

outros centros expandirem seus cursos para aqueles locais. Em votação, foi aprovada por 45 

unanimidade a participação dos Diretores dos Campi, como convidados, nas sessões do 46 

Conselho Universitário. 3. Concursos públicos para contratação de professores para a 47 

educação básica e ensino superior na UFSC. Após breves comentários sobre o assunto, a 48 

Presidência passou a palavra ao Professor Carlos José de Carvalho Pinto – Diretor de Gestão e 49 

Desenvolvimento Acadêmico, e à Diretora do Departamento de Desenvolvimento e 50 

Potencialização de Pessoas da PRDHS, Elza Maria Meinert, os quais atualizaram os Membros 51 

deste Conselho em relação aos concursos para docentes, esclareceram várias dúvidas dentre 52 

elas, a de que a eventual suspensão das atividades didáticas, face ao número de inscritos de 53 

cada concurso caberia as Unidades Universitárias; e também atenderam a algumas sugestões. 54 

A Diretora Elza disse que de um modo geral o processo está ocorrendo normalmente, apesar 55 

de alguns problemas referentes à formação de bancas, adequação de espaços físicos e 56 

cronogramas que precisam ainda ser ajustados. O Diretor Carlos informou que está sendo 57 

confeccionado um documento, a ser enviado na próxima quinta ou sexta-feira a todos os 58 

Centros, o qual conterá informações sobre os procedimentos do concurso. Entre as sugestões 59 

dos Conselheiros estão: 1. definir a competência de cada setor; 2. providenciar segurança para 60 

os sábados e domingos; 3. valorizar o servidor técnico-administrativo que irá participar nos 61 

trabalhos; 4. transferir os cursos de capacitação oferecidos pela Instituição; 5. padronizar e 62 

organizar o sistema de estadia, alimentação e transporte dos membros de banca externos; 6. 63 

definir os procedimentos de gravação das provas – vídeo, voz, vídeo e voz e providenciar uma 64 

demonstração prática de como utilizar os equipamentos; 7. providenciar alimentação (lanche) 65 

para os locais onde haverá bancas contínuas; 8. providenciar um plantão de assessoria técnica 66 

para os assuntos de informática. 9. orientar o presidente da banca sobre a forma de calcular a 67 

nota de títulos (regra de três/média ponderada) e notas iguais. Os diretores finalizaram sua 68 

apresentação, agradecendo à colaboração de todos na organização dos trabalhos. 4. Processo 69 

n.º 23080.012747/2010-21 – Designação pelo Conselho Universitário de três membros para 70 

composição do Conselho Curador da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – 71 

FEESC. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n.º 09/CUn/2010, do 72 

Conselheiro Relator Edemar Roberto Andreatta, pela aprovação dos membros. 5. Situação das 73 

Fundações de Apoio: atividades e projetos em andamento na Fundação de Ensino e 74 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC). A Presidência fez breve introdução do assunto e em 75 

seguida passou a palavra ao Professor Maurício Fernandes Pereira – Diretor Presidente da 76 

FEESC, o qual iniciou agradecendo pelo convite para estar diante deste Conselho e falar sobre 77 
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a FEESC. Em seguida, foram convidados a também participar da sessão os diretores e 78 
gerentes da Fundação. Na sequência, o Professor Maurício falou sobre as atividades e 79 

estrutura da FEESC e apresentou, por meio de projeção, os princípios norteadores desta 80 

gestão e os recursos captados por atividades, taxas, doações, cessão de uso de bens à UFSC e 81 

os principais projetos no ano de 2009. Comentou ainda sobre as perspectivas com relação a 82 

projetos para o ano de 2010. Em seguida, a Presidência parabenizou o Professor Maurício 83 

pelos trabalhos realizados na Fundação e iniciou a sessão de perguntas, questionando sobre a 84 

aprovação das contas e quais são as expectativas da FEESC em relação ao acórdão do 85 

Tribunal de Contas da União. O Conselheiro Hélio Rodak Júnior falou sobre o momento de 86 

intervenção da FEESC e enfatizou que a Fundação precisa romper com o legado político 87 

existente. O Acadêmico Matheu R. Garcia solicitou esclarecimentos sobre dois itens dos 88 

princípios norteadores desta gestão: conformidade com a lei e flexibilidade. A Conselheira 89 

Maria de Lourdes Borges parabenizou o trabalho da nova diretoria da FEESC e questionou 90 

qual o percentual de projetos de extensão dentre aqueles apresentados. O Conselheiro 91 

Edwilson Ribeiro questionou sobre os benefícios que a FEESC pode trazer em relação à 92 

infraestrutura. O Professor Maurício respondeu a todos os questionamentos e agradeceu 93 

novamente pelo convite. Findada a sessão de perguntas, a Presidência agradeceu ao Professor 94 

Maurício pela vinda a este Conselho e parabenizou toda a equipe da Fundação pelos trabalhos 95 

realizados. Devido ao adiantado da hora, os itens referentes aos processos que tratam de 96 

afastamento do País para participação em evento pelo Reitor, foram adiados para a próxima 97 

sessão. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a Sessão Extraordinária, da qual, para 98 

constar, eu, Kátia Denise Moreira, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, 99 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 100 

Conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. 101 

Florianópolis, 19 de maio de 2010. 102 


