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ATA N.° 13 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

Ata da Sessão Extraordinária do Conselho 

Universitário, realizada no dia 24 de julho de 

2012, às 9 horas, na sala “Prof. Ayrton Roberto 

de Oliveira”. 

 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e doze, às nove horas, na sala Prof. 1 

Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário, convocado por meio do 2 

Ofício Circular n.° 13/CUn/2012, com a presença dos Senhores Conselheiros: Lúcia Helena 3 

Martins Pacheco, Roselane Fátima Campos, Juarez Vieira do Nascimento, Jamil Assreuy 4 

Filho, Edison da Rosa, Cesar Damian, Sônia Gonçalves Carobrez, Aldaléa Sprada Tavares, 5 

Nestor Habkost, Adriana D’Agostini, Arício Treitinger, Tarciso Antonio Grandi, Méricles 6 

Tadeu Moretti, Ubaldo César Balthazar, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Fábio Luiz Lopes da 7 

Silva, Luciano Lazzaris Fernandes, Antônio Renato Pereira Moro, Maria Soledad Etcheverry 8 

Orchard, Alessandro Pinzani, Alexandre Marino Costa, Flávio da Cruz, Sebastião Roberto 9 

Soares, Wellington Longuini Repette, Nelson Casarotto Filho, Elisete Dahmer Pfitscher, 10 

Fernando Diefenthaeler, Josalba Ramalho Vieira, Andreia Barbieri Zanluchi, Luiz Gonzaga 11 

Coelho, Otávio Pereira, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Julio Eduardo 12 

Ornelas Silva, Arland Tassio de Bruchard Costa, João Carlos Cichaczewski, Mariana Oliveira 13 

Decarli, Igor de Barros Ferreira Dias,  Lilian Back e dos convidados Professora Regina 14 

Vasconcellos Antônio – Diretora Acadêmica do Campus de Araranguá, Professor Julian 15 

Borba – Diretor-Geral do Campus de Curitibanos e Professora Beatriz Paiva – Pró-Reitora de 16 

Assuntos Estudantis, sob a Presidência da Professora Roselane Neckel, Reitora da 17 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Havendo número legal, a Presidência 18 

cumprimentou todos e deu por aberta à sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos 19 

Conselheiros Francine Lima Gelbcke, Luiz Otávio Pimentel, Murilo Rodrigues Rosa, 20 

Giordano de Azevedo, Flávio Rubens Lapolli, Iolanda da Cruz Vieira, Edwilson Ribeiro e 21 

Felício Wessling Margotti. Na sequência, procedeu ao ato de posse dos acadêmicos Giordano 22 

de Azevedo, João Carlos Cichaczewski, Mariana Oliveira Decarli, Igor de Barros Ferreira 23 

Dias e Murilo Rodrigues Rosa - Titulares e Sinara Denardi, Rodrigo da Silveira Valconcelos, 24 

Vitor Daniel Breda e Arland Tassio de Bruchard – Suplentes, para representarem o Corpo 25 

Discente da Universidade Federal de Santa Catarina, no Conselho Universitário, com mandato 26 

pro tempore e dos acadêmicos Lilian Back e Daniel Dambrowski para, na condição de titular 27 

e suplente respectivamente, representarem o Corpo Discente no Conselho Universitário da 28 

Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato a expirar-se em 2 de julho de 2013. Na 29 

oportunidade, a Presidência desejou boas-vindas aos novos Conselheiros. Em seguida, 30 

informou que solicitavam participar da sessão, como ouvintes, os acadêmicos Marjori de 31 

Souza Machado e Cristiano Mariotto, ambos representantes da Associação dos Pós-32 

Graduandos e também o representante da TV UFSC – Tomé Granemann. O Conselho 33 

Universitário aprovou as participações. Ato contínuo, a Presidência submeteu à apreciação a 34 

ordem do dia.  O Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias solicitou inversão de pauta, 35 

referente ao item sete. O qual passaria a ser apreciado como segundo ponto de pauta. O 36 
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Conselheiro Carlos Alberto Marques manifestou-se dizendo que apresentaria um 37 

requerimento a Presidência deste Conselho, referente à matéria publicada no jornal O Zero, a 38 

qual trata da precariedade dos mecanismos de controle de projetos, em particular de bolsas 39 

pagas a professores. O intuito é que o disposto na reportagem seja averiguado e que se faça 40 

cumprir o disposto na Resolução Normativa n.º 13/CUn/2011. O assunto será discutido em 41 

informes gerais. O Conselheiro Sebastião Roberto Soares solicitou que se mantivesse o item 42 

três da pauta. A Presidência retomou a palavra e fez o seguinte encaminhamento: manter os 43 

itens um, dois e três da pauta, passando-se em seguida para o item sete. A plenária aprovou 44 

por unanimidade o encaminhamento feito pela Presidência. Não havendo outras 45 

manifestações, a Presidência deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens 46 

de pauta: 1. Apreciação e aprovação das atas das sessões especial e extraordinária, realizadas 47 

em 29 de junho de 2012. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Processo n.º 48 

23080.014428/2012-34 - Apreciação e aprovação de prestação de serviços pela Fundação de 49 

Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) à Universidade Federal da Fronteira 50 

Sul e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IF-SC). 51 

Antes de passar a palavra ao Conselheiro Relator, a Presidência informou à plenária que o 52 

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Professor Mário Noronha e a Diretora de 53 

Extensão Professora Fabiana Amaral, ambos representando o IF-SC haviam solicitado 54 

participação, quando da discussão do assunto, nesta sessão. Em votação, o Conselho 55 

Universitário aprovou por unanimidade a participação dos Professores. Na sequência, a 56 

Presidência passou a palavra ao Conselheiro Relator Wellington Longuini Repette, que 57 

procedeu a leitura de seu Parecer favorável à prestação de serviços pela FAPEU. Em votação, 58 

a Conselheira Mariana Oliveria Decarli solicitou vistas do Processo, que foi concedida pela 59 

Presidência, encerrando-se assim a apreciação do tema. 3. Processo n.º 23080.024706/2012-60 

61 - Indicação de Membros para compor o Conselho Curador da Fundação de Ensino e 61 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC). A Presidência passou a palavra ao Conselheiro 62 

Relator Méricles Thadeu Moretti, que procedeu a leitura de seu Parecer indicando para 63 

compor o Conselho de Curadores da FEESC os seguintes Professores: Fernando Antônio 64 

Forcellini (Titular), Marcelo Ricardo Stemmer (Titular), Victor Juliano de Negri (Titular), 65 

Jorge Coelho (Titular), Márcia Ligocki Lins (Titular), Sebastião Roberto Soares (Suplente) e 66 

Nelson Casarotto Filho (Suplente). Em votação, o Conselho Universitário aprovou por 67 

unanimidade as indicações. Em seguida, a Presidência solicitou quebra de protocolo, a fim de 68 

prestar esclarecimentos sobre a matéria introduzida pelo Conselheiro Carlos Alberto Marques 69 

no início da sessão. A Presidência explicou que tal ato se justificava pelo fato de que o 70 

próximo assunto poderia se estender e, nesse sentido, não haveria tempo hábil, ao final da 71 

reunião, para manifestação. Sendo assim, a Presidência informou que foi comunicado aos 72 

jornalistas do jornal O Zero que providências iriam ser tomadas em relação ao assunto e que a 73 

Administração Central não citou nome de nenhum servidor durante as entrevistas que deram 74 

origem a matéria. Citou, em seguida, algumas medidas já tomadas, referentes ao tema: a) 75 

foram solicitadas às Fundações de apoio informações sobre bolsas pagas aos servidores da 76 

Instituição. Todas as Fundações entregaram o material solicitado com brevidade; b) foi 77 

designado um servidor da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP) para integralizar as 78 

informações e disponibilizá-las aos interessados; c) quando localizado algum tipo de 79 

inconsistência, a partir do material entregue pelas Fundações, notificou-se os servidores para 80 

que regularizassem suas situações; d) está sendo nomeado um grupo de estudos formado por 81 

membros desta Instituição, das Fundações, da Controladoria Geral da União e da Advocacia 82 

Geral da União para elaborar diretrizes a serem seguidas pela Universidade e pelas Fundações 83 
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a fim de cumprir-se adequadamente a Lei da Transparência e e) a Superintendência de 84 

Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) está 85 

desenvolvendo um programa específico para otimizar o controle dos projetos. O Conselheiro 86 

Carlos Alberto Marques questionou a Presidência se o assunto estava mantido para discussões 87 

em informes gerais. A Presidência confirmou a solicitação feita e aprovada no início da 88 

sessão, ou seja, que o assunto retornaria a pauta em informes gerais. 4. Avaliação para início 89 

do próximo semestre – 2012/2. Antes de iniciarem-se as discussões, a Presidência comunicou 90 

à plenária que havia solicitações de servidores e discentes para participação na sessão, quando 91 

da discussão deste item de pauta. O Conselho Universitário aprovou as participações do 92 

Professor Alberto Elvino Franke, representante da Seção Sindical do ANDES-SN na UFSC, 93 

dos Servidores Técnico-Administrativos Teresinha Inês Ceccato de Oliveira Gama e Paulo 94 

Clóvis e dos acadêmicos Michele de Mello, Diogo Leala, Ricardo Rossetti, Sara da Silva 95 

Böger, Rodrigo Chagas, Tainan Pessoto, Gabriel Shiozawa, João Gabriel Almeida e Rafael 96 

Celeste. Em seguida, a Presidência convidou os Conselheiros Roselane Fátima Campos e 97 

Juarez Vieira do Nascimento, Pró-Reitores de Graduação e Adjunto de Pós-Graduação, 98 

respectivamente, e a Convidada Professora Beatriz Paiva, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, 99 

para fazerem parte da mesa dos trabalhos, tendo por objetivo informar este Conselho sobre as 100 

condições, naquilo que se refere às citadas Pró-Reitorias, para início do segundo semestre, 101 

devido ao movimento de greve. A Conselheira Roselane Fátima Campos informou que a Pró-102 

Reitoria de Graduação está acompanhando constantemente, as ações desde a finalização do 103 

primeiro semestre, do qual não foi possível lançar no sistema cerca de dez por cento das 104 

notas, fato que causa problemas no reajuste das matrículas. Outras questões levantadas pela 105 

Conselheira são a não possibilidade de contratação de professores, visto que os processos 106 

estão “parados” por causa da greve e também, há problemas envolvendo a disponibilidade de 107 

espaço físico. A Conselheira Roselane finalizou sua fala dizendo que sob o ponto de vista da 108 

gestão acadêmica e do espaço físico o início do próximo semestre está comprometido. Em 109 

seguida, a Professora Beatriz Paiva explicou que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis inicia 110 

suas atividades antes daquilo que prevê o Calendário Acadêmico, visto que há medidas a 111 

serem tomadas referentes à moradia estudantil, acolhimento dos novos estudantes e 112 

distribuição de bolsas acadêmicas, entre outras situações. Informou que tais atividades estão 113 

suspensas em função daquilo que este Conselho decidirá sobre a manutenção ou suspensão do 114 

citado Calendário. Disse ainda, em relação ao fechamento do Restaurante Universitário, pelo 115 

movimento grevista, que não há condições orçamentárias para providenciar um método 116 

alternativo de alimentação para todos os estudantes, conforme foi realizado, em caráter 117 

emergencial, no final do semestre passado. O Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento 118 

informou que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação entrou em contato com os Programas de Pós-119 

Graduação e segundo informações obtidas os cursos trimestrais estão funcionando 120 

normalmente e, em relação aos semestrais, oitenta por cento pretendem iniciar as atividades 121 

no próximo dia seis de agosto e vinte por cento estão aguardando uma posição deste 122 

Conselho. Disse ainda, que os prazos das defesas estão em vigor e que os problemas maiores 123 

são a falta de pessoal para atendimento e permanência dos alunos devido ao fechamento do 124 

Restaurante Universitário. Foram detectados também problemas devido ao fechamento da 125 

Biblioteca, fato que impossibilita, de certa forma, a pesquisa. Na sequência, a Presidência 126 

passou a palavra ao Conselheiro Miguel Arcangelo Broering, que leu documento, redigido 127 

com base em discussões acontecidas em reunião realizada pelo Comando Local de Greve dos 128 

Servidores Técnico-Administrativos, Diretório Central dos Estudantes e Seção Sindical do 129 

ANDES-SN na UFSC. O manifesto dizia que é preciso refletir sobre um movimento em prol 130 
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da educação e saúde pública e, nesse sentido, tendo em vista o respeito às categorias que estão 131 

em greve, ao comprometimento com a questão de permanência dos estudantes e a setores que 132 

não finalizaram o primeiro semestre solicitava o adiamento do início do segundo semestre até 133 

o final da greve de ambas as categorias de servidores – docentes e técnico-administrativos. 134 

Ato contínuo, a Presidência retomou a palavra e informou este Conselho sobre o discutido em 135 

reunião que esteve presente em Brasília, com representantes do Ministério da Educação e 136 

outros Reitores de Universidades Federais, sobre a situação de greve. Disse que o Ministro da 137 

Educação Aloísio Mercadante comentou a proposta feita aos Servidores docentes e que todos 138 

os Reitores presentes mencionaram a falta de proposta para os servidores técnico-139 

administrativos. Outros assuntos discutidos foram que: a) não se trata apenas de uma 140 

reinvindicação salarial, mas também, de reestruturação de ambas as carreiras; b) em relação à 141 

proposta feita aos docentes, o reajuste seja praticado a partir de janeiro e c) a questão das doze 142 

horas de ensino de graduação e a criação de um sistema nacional de progressão docente sejam 143 

discutida em outro momento. A Presidência comentou ainda que o Governo Federal sinaliza 144 

que, a priori, tratará das negociações que envolvem a educação e, nesse sentido, todos os 145 

reitores reafirmaram a importância de atender as solicitações das duas categorias – docentes e 146 

técnico-administrativos. Em discussão, o Conselheiro Alessandro Pinzani disse que não é 147 

possível normatizar a exceção. Observou que no semestre passado não havia argumentos para 148 

suspender o semestre, faltando apenas uma semana de aula; entretanto nesse momento há 149 

vários argumentos que indicam a impossibilidade de se iniciar o segundo semestre. O 150 

Conselheiro Arland Bruchard Costa disse que há dois grandes motivos para não se iniciar o 151 

segundo semestre, o primeiro está relacionado às condições diretamente ligadas a Instituição 152 

como: greve dos servidores, falta de espaço físico, não disponibilização das notas no sistema e 153 

dificuldades orçamentárias para atender os estudantes mais carentes e o segundo solidariedade 154 

com o movimento grevista nacional. A partir de tais argumentos o Conselheiro sugeriu que se 155 

suspendesse o início do segundo semestre e que este Conselho agendasse sessões 156 

extraordinárias para avaliações rotineiras sobre a situação da greve. O Conselheiro Igor de 157 

Barros Ferreira Dias concordou com o dito pelo Conselheiro Arland e complementou dizendo 158 

que o movimento estudantil se preocupa, entre outras coisas, com aqueles estudantes que não 159 

tem condição de se manter na Instituição. Finalizou sua fala dizendo que é necessário 160 

legitimar e fortalecer o movimento de greve dos servidores. O Conselheiro Carlos Alberto 161 

Marques lembrou que é necessário garantir o direito dos acadêmicos em relação a prazos, 162 

como por exemplo, aquele para ajuste de matrícula. Disse ainda, que é preciso que a 163 

Instituição faça uma análise política sobre as motivações da greve e a natureza das respostas 164 

do governo em relação ao requerido, caso contrário, tratar-se-á apenas de uma negociação que 165 

irá redistribuir um pouco melhor as perdas inflacionárias. O Conselheiro Flávio da Cruz 166 

comentou a dualidade de posicionamento do corpo docente em relação à proposta feita pelo 167 

Governo Federal. Disse ser importante uma unificação da categoria no âmbito nacional, a fim 168 

de que se fortaleça o movimento. Lembrou que em períodos de greve é costume o Governo 169 

Federal anunciar o corte de ponto dos servidores em tal situação. Nesse sentido, solicitou que 170 

a Administração Central não divulgue lista de nomes de servidores que aderiram ou não a 171 

greve. O Conselheiro, também, questionou qual o tempo mínimo necessário para retorno 172 

normal das atividades após o encerramento da greve. A Conselheira Adriana D’Agostini 173 

concordou com o exposto pelos Conselheiros que a antecederam e lembrou que se duas 174 

categorias estão em greve não há como iniciar o próximo semestre. Disse ainda, que é preciso 175 

pensar a Universidade como um todo, ou seja, naquilo que diz respeito aos requisitos 176 

necessários para se iniciar as aulas e sobre a importância da melhoria das condições de 177 



 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE (048) 3721-9522 - 3721-9661 – 3721-4916 

E-mail: conselhos@reitoria.ufsc.br 

 5 

trabalho para cada uma das categorias. O Conselheiro João Carlos Cichaczewski concordou 178 

com a posição dos Conselheiros que antecederam sua fala, no sentido de que não há 179 

condições de se iniciar o semestre e comentou que o Campus de Araranguá enfrenta 180 

dificuldades referentes ao espaço físico. Complementou a fala do Conselheiro Arland, 181 

dizendo que além de uma questão de solidariedade para com o movimento grevista, é uma 182 

questão de responsabilidade não iniciar o segundo semestre nas condições presentes. O 183 

Conselheiro Miguel Arcângelo Broering lembrou que a greve dos servidores técnico-184 

administrativos teve início no ano de dois mil e onze e que se trata, não apenas de uma 185 

questão salarial, mas de fazer valer os direitos do servidor. Fato que, às vezes, não é 186 

compreendido pela comunidade tanto externa quanto interna, como exemplo, relatou o 187 

episódio em que um servidor docente convocou seus alunos para agredirem um servidor 188 

técnico-administrativo, em um ato realizado pelos grevistas – fechamento das rótulas de 189 

acesso à Instituição. A Conselheira Lilian Back manifestou-se em nome dos acadêmicos pós-190 

graduandos que além da questão da permanência precisam da Biblioteca Universitária para 191 

desenvolvimento da pesquisa. A Conselheira Mariana Oliveira Decarli disse que os problemas 192 

na Instituição não começaram com a greve dos servidores técnico-administrativos, mas sim 193 

com a implementação do projeto REUNI.  Comentou que se os docentes aceitarem a proposta 194 

de reajuste, feita pelo Governo Federal, irão prejudicar os técnico-administrativos que não 195 

receberam proposta nenhuma. Por fim, lembrou que a permanência é um direito de todos. O 196 

Conselheiro Nestor Habkost disse que sob os aspectos operacional e político não é possível 197 

iniciar o próximo semestre, pois não é possível estar sempre se ajustando a situações adversas, 198 

ou seja, não é razoável que outros indivíduos realizem as atividades daqueles que estão em 199 

greve. Comentou ainda, que situações de agressões não são admissíveis e que é preciso 200 

manifestar-se sobre elas. O representante do Andes, Professor Alberto Elvino Franke, 201 

manifestou-se no mesmo sentido das falas que o antecederam, ou seja, que não é possível 202 

iniciar o próximo semestre com duas categorias em greve e que as reivindicações têm como 203 

ponto principal a questão da carreira e não a salarial. A Presidência retomou a palavra e disse 204 

que é importante discutir e pensar na Universidade como uma Instituição Pública, na qual 205 

deverá haver condições de trabalho, de saúde, de se realizar ensino, pesquisa e extensão. A 206 

Conselheira Elisete Dahmer Pfitscher lembrou a realização do Exame Nacional de 207 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) e questionou qual a posição do Instituto Nacional de 208 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sobre a data agendada para o exame, 209 

tendo em vista a greve nas Universidades. A Conselheira Roselane Fátima Campos respondeu 210 

dizendo que, neste caso, a preocupação maior é com os acadêmicos concluintes e que, a 211 

princípio, o Inep está irredutível e não alterará a data. Comunicou que nos dias doze e treze de 212 

agosto haverá uma reunião de Pró-Reitores de Graduação que discutirá o ENADE e tentará 213 

sensibilizar o Inep em relação a tal posicionamento. Em seguida, a Presidência, baseada nas 214 

discussões sobre o assunto, fez os seguintes encaminhamentos, os quais foram aprovados por 215 

unanimidade pelo Conselho Universitário: a) suspender o início do segundo semestre; b) 216 

comunicar com antecedência o retorno das aulas; c) garantir os direitos referentes a prazos 217 

pendentes do semestre anterior; d) reunir nos Centros de Ensino servidores docentes e 218 

técnico-administrativos, a fim de comunicar às condições que impedem o início do próximo 219 

semestre e e) agendar reuniões extraordinárias deste Conselho para avaliação da situação, 220 

sendo que a próxima será no dia sete de agosto. Em discussão a questão da agressão ao 221 

servidor técnico-administrativo, o Conselheiro Alessandro Pinzani questionou se foram 222 

tomadas providencias em relação ao acontecido e caso não tenham, ele estaria solicitando a 223 

abertura de sindicância em relação ao professor e aos alunos, visto que tal atitude fere o 224 
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código de ética do servidor público. O Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias disse que a 225 

atitude do professor é recorrente, e o identificou como sendo o professor Marcelo do Centro 226 

de Ciências Físicas e Matemáticas, que ministra aulas para a Engenharia. Comentou ainda que 227 

é preciso debater, no sentido de instruir a comunidade acadêmica sobre determinadas posturas 228 

ideológicas. A Presidência disse que a Administração Central não recebeu nenhuma denúncia 229 

formal sobre o ocorrido e que, sendo assim, nenhum encaminhamento formal foi tomado. O 230 

Conselheiro Carlos Alberto Lopes disse que a partir da fala do Conselheiro Alessandro 231 

Pinzani é possível iniciar a apuração dos fatos. A Conselheira Adriana D’Agostini concordou 232 

com o posicionamento dos Conselheiros que se manifestaram e disse que o Centro de 233 

Ciências da Educação emitiu manifesto de repúdio a qualquer forma de agressão que ocorra 234 

na Instituição e sendo assim solicitou que providências fossem tomadas. O Conselheiro 235 

Sebastião Roberto Soares manifestou-se contrário à violência, entretanto disse que é preciso 236 

ouvir ambas as partes e questionou o direito de ir e vir, privando, neste caso, pelo fechamento 237 

das rótulas. O Conselheiro Miguel Arcangelo Broering explicou que somente foi impedida a 238 

entrada de carros e que foi garantido o direito de ir e vir dos indivíduos. Na sequência, a 239 

Presidência encaminhou para votação o encaminhamento proposto pelo Conselheiro 240 

Alessandro Pinzani. O Conselho Universitário aprovou por maioria a abertura de sindicância 241 

que irá apurar a responsabilidade do professor e dos alunos referente ao fato de agressão física 242 

à servidor técnico-administrativo no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina. 5. 243 

Informes Gerais. A Presidência comunicou que em relação ao Campus da UFSC em 244 

Blumenau será formada uma nova comissão que dará continuidade aos trabalhos e qualquer 245 

decisão será avaliada, primeiramente, por este Conselho. Informou ainda que estão suspensos, 246 

por ordem da Controladoria Geral da União, os contratos de divulgação e de imprensa entre 247 

esta Instituição e os Grupos RBS TV e RIC Record, tendo em vista falhas nos trâmites 248 

processuais, fato que os torna ilegais. Em seguida, a Presidência, explicou que devido ao 249 

adiantado da hora os demais itens de pauta seriam adiados para a próxima sessão e que na 250 

sequência, retomaria-se o ponto introduzido pelo Conselheiro Carlos Alberto Marques no 251 

início da sessão, ou seja, à matéria publicada no jornal O Zero, que trata da precariedade dos 252 

mecanismos de controle de projetos, em particular de bolsas pagas a professores. A 253 

Presidência, antes de passar a palavra ao Conselheiro Carlos Alberto Marques, comunicou 254 

que estavam presentes a sessão, a fim de prestar esclarecimentos sobre o assunto, o Chefe de 255 

Gabinete – Professor Carlos Antônio Oliveira Vieira e o Secretário da Secretaria Especial de 256 

Aperfeiçoamento Institucional Professor Airton Lisle Cerqueira Leite Seelaender. Ato 257 

contínuo, o Conselheiro Carlos Alberto Marques procedeu à leitura do documento, que trata 258 

das denúncias feitas pelo jornal O Zero e também, solicita resposta urgente àquelas acusações, 259 

a fim de não se correr o risco de haver injustiças ou ilegalidades que coloquem em risco o 260 

nome da Instituição. Nesse sentido, solicita: a) o cumprimento daquilo disposto nos artigos 15 261 

a 18 da Resolução Normativa n.º 13/CUn/2011, de 27 de setembro de 2011, informações a 262 

serem encaminhadas pelas Fundações de Apoio, no prazo de dez dias; b) a nomeação de um 263 

grupo de trabalho que analise tais informações no prazo de trinta dias e c) a nomeação de uma 264 

equipe técnica para aturar junto ao Conselho de Curadores, auxiliando na análise de processos 265 

referentes a projetos. Em discussão, o Chefe de Gabinete, Professor Carlos Antônio Oliveira 266 

Vieira disse que há, por parte desta Administração, preocupação com a transparência e que, 267 

sendo assim, providências foram tomadas no sentido de apuração das denúncias. O Chefe de 268 

Gabinete informou que foram solicitadas às Fundações informações sobre o pagamento de 269 

bolsas e que todas elas responderam prontamente ao requerido e também, que foi designada 270 

uma equipe, na Secretaria de Gestão de Pessoas, para avaliar o salário de todos os professores. 271 
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A pesquisa apontou que dez professores ultrapassaram o limite em algum mês, no período de 272 

novembro de dois mil e onze a maio de dois mil e doze. Os professores em tal situação foram 273 

notificados, no sentido de ou apresentarem defesa ou, em caso de confirmada a irregularidade, 274 

devolver o recurso recebido. Naquilo que diz respeito ao controle, o Chefe de Gabinete 275 

comentou que há duas ações imediatas: a formação de uma equipe de trabalho com 276 

representantes da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União, das Fundações 277 

de Apoio e da Instituição e o desenvolvimento de um software, pela Superintendência de 278 

Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação. A Vice-Presidente deste 279 

Conselho Lúcia Helena Martins Pacheco manifestou-se falando sobre a lei de acesso a 280 

informação implementada em dezesseis de maio de dois mil e doze e disse que logo após a 281 

publicação da referida lei, foi procurada por representantes do jornal O Zero, que queriam 282 

informações específicas sobre um determinado projeto, o qual tinha informações sigilosas. A 283 

Professora Lúcia disse que explicou aos representantes do jornal que todos os projetos de 284 

pesquisa eram cadastrados no sistema notes, entretanto por se tratar de um sistema antigo, da 285 

década de noventa, não é adequado aquilo que os sistemas de auditoria exigem. Entretanto, 286 

esta não é uma questão particular desta Universidade. A Vice-Presidente esclareceu que não 287 

citou o nome de nenhum professor e que se trata da manifestação de um jornal acadêmico. O 288 

Secretário da Secretaria Especial de Aperfeiçoamento Institucional Professor Airton 289 

confirmou a tomada de providências em relação ao assunto, disse que não se trata de um erro 290 

das partes, mas sim de um problema específico institucional. Informou que quando 291 

encontradas irregularidades, os responsáveis receberam “duras” notificações, sendo garantido 292 

a eles o direito à ampla defesa. Disse ainda que se necessário serão realizadas sindicâncias. 293 

Por fim, disse que não há inércia por parte da Instituição, visto que está se atuando, de uma 294 

forma mais discreta, no sentido de primar pelo direito de todos. O Conselheiro Carlos Alberto 295 

Marques manifestou-se dizendo que o documento entregue por ele não desconhece as 296 

providências tomadas, mas que a fulanização ocorreu e sendo assim é preciso proteger o 297 

professor institucionalmente e, por isso, a necessidade de se dar uma resposta objetiva a 298 

questão. Comentou ainda, que se a lista dos nomes dos professores em situação irregular já 299 

existe que se dê publicidade a ela. A Presidência retomou a palavra, dizendo que o jornal O 300 

Zero é um produto acadêmico e laboratorial e que os nomes não serão divulgados pela 301 

Administração Central e que tal publicidade só será feita após a consolidação das 302 

informações. O Conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva falou sobre o papel do jornal e, sob 303 

seu ponto de vista, a reportagem foi bem construída, inclusive ouvindo-se a outra parte. Disse 304 

não ter percebido, a partir da leitura da matéria, que a administração tenha divulgado qualquer 305 

nome e que o jornal deixa claro que se trata de uma pesquisa feita pelos jornalistas. O 306 

Conselheiro questionou: a) qual o estatuto jurídico dessas violações, trata-se de crime? b) que 307 

medidas caberiam, caso as violações sejam confirmadas e c) quais os prazos para 308 

consolidação dos dados e, caso se confirme a violação, qual o prazo para proposta de uma 309 

solução efetiva para o caso. O Chefe de Gabinete respondeu dizendo que após as notificações 310 

enviadas, os professores tinham o prazo de cinco dias para manifestação. Dentro desse prazo 311 

alguns professores se justificaram e outros fizeram depósitos devolvendo recursos. Informou 312 

ainda que no prazo de trinta dias o sistema de controle on line estará em funcionamento. O 313 

Professor Airton explicou que se trata de uma irregularidade administrativa e que caso se 314 

identifique má-fé será instaurado um processo administrativo. Quanto às providências a serem 315 

tomadas será ouvido este Conselho e também, a Procuradoria Federal. O Professor sugeriu 316 

que fosse encaminhado ao jornal O Zero o direito de defesa dos professores. A partir da 317 

sugestão do Professor Airton, o Conselheiro Sebastião Roberto Soares disse que se os fatos 318 
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divulgados na matéria não forem verdadeiros, melhor seria que o jornal fizesse uma errata. A 319 

Presidência informou que a providência de garantir o direito de resposta dos professores 320 

citados foi tomada. Enfatizou que não irá encaminhar nenhuma informação a qualquer meio 321 

de comunicação antes de consolidadas as informações. O Conselheiro Arland Tassio de 322 

Bruchard manifestou seu desconforto em votar qualquer encaminhamento em relação ao 323 

jornal e sugeriu que se houver qualquer decisão que seja realizada na próxima sessão com um 324 

Parecer a ser votado e após todos terem acesso a matéria. O Conselheiro Fábio Luiz Lopes da 325 

Silva disse que a afirmação feita pelo jornal não tem caráter peremptório, inclusive há a 326 

manifestação ou do professor ou do laboratório sobre os recursos em outra edição. O 327 

Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo manifestou-se reconhecendo a agilidade dos 328 

procedimentos adotados pela Administração Central em relação ao assunto. Disse que há certa 329 

dificuldade em se entender a combinação entre o fato e o direito e a questão tecnológica que 330 

existe entre eles, neste caso. Comentou ainda que as ações de controle que estão sendo 331 

tomadas têm como objetivo a otimização do trabalho e que a Instituição está se adequando a 332 

legislações maiores existentes. Em relação ao jornal, o Conselheiro disse que cabe ao 333 

professor que eventualmente se sentir prejudicado pela informação ter o pleno direito de pedir 334 

retratação, papel que não cabe a este Conselho. A Conselheira Lilian Back informou que 335 

houve um reajuste, abaixo do índice da inflação, das bolsas de pós-graduação, entretanto 336 

aquelas referentes ao projeto REUNI não sofreram alteração. Sendo assim, solicitou apoio 337 

formal para o debate sobre um reajuste de fato das bolsas, isonomia e aumento do número das 338 

bolsas. Solicitou ainda abertura de espaço institucional para debater, a partir do dia dez de 339 

agosto, dia da assembleia geral dos pós-graduandos, não só o valor da bolsa, mas também, o 340 

caráter da bolsa e a gestão dos projetos REUNI. Devido ao adiantado da hora, a Presidência 341 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Kátia 342 

Denise Moreira, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata 343 

que, se aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e demais Conselheiros, estando à 344 

gravação integral da Sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 2 de agosto de 2012. 345 


