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ATA N.° 09 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

Ata da Sessão Ordinária do Conselho 

Universitário, realizada no dia 29 de maio de 

2012, às 8 horas e 30 minutos, na sala “Prof. 

Ayrton Roberto de Oliveira”. 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às oito horas e trinta 1 

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

convocado por meio do Ofício Circular n.° 09/CUn/2012, com a presença dos Senhores 3 

Conselheiros: Lúcia Helena Martins Pacheco, Roselane Fátima Campos, Joana Maria Pedro, 4 

Elias Machado Gonçalves, Suzana Kilpp da Silva, Edemar Roberto Andreatta, Marília 5 

Teresinha Sangoi Padilha, Sônia Gonçalves Carobrez, Mário Steindel,  Vera Bazzo, Kenya 6 

Schmidt Reibnitz, Arício Treitinger, Francine Lima Gelbcke, Valdir Rosa Correia, Méricles 7 

Tadeu Moretti, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Felício Wessling Margotti, Edison Roberto 8 

de Souza, Antônio Renato Pereira Moro, Nazareno José de Campos, Maria Soledad 9 

Etcheverry Orchard, Flávio da Cruz, Sebastião Roberto Soares, Wellington Longuini Repette, 10 

Nelson Casarotto Filho, Sayonara de Fátima Barbosa, Elisete Dahmer Pfitscher, Edson 11 

Roberto de Pieri, Iolanda da Cruz Vieira, Flávio Rubens Lapolli, Fernando Diefenthaeler, 12 

Luiz Otávio Pimentel, Francisco Carlos da Silva, Gerson Rabelo Napoleão, Edwilson Ribeiro, 13 

Giordano de Azevedo, João Carlos Cichaczewski, Mariana Oliveira Decarli, Igor de Barros 14 

Ferreira Dias e dos convidados Paulo César Leite Esteves – Diretor Geral do Campus de 15 

Araranguá, Acires Dias – Diretor Geral do Campus de Joinville e Sérgio Luis Schlatter Junior 16 

– representante da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, sob a Presidência da Professora 17 

Roselane Neckel, Reitora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Havendo 18 

número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, 19 

justificou a ausência dos Conselheiros: Rodrigo Vasconcelos, Jouhanna Menegaz e Ruan 20 

Mariano. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia. A Presidência solicitou a 21 

retirada do item três da pauta, Processo n.º 23080.013905/2012-44 - Alteração da Resolução 22 

que trata do estágio pós-doutoral na UFSC, tendo em vista a necessidade de o assunto ser 23 

submetido, primeiramente, à consulta pública. Não havendo manifestações contrárias, deu 24 

continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação e 25 

aprovação da ata da sessão ordinária, realizada em 24 de abril de 2012. O documento foi 26 

aprovado por unanimidade. 2. Processo n.º 23080.048647/2011-36 - Apreciação da proposta 27 

de alteração da Resolução Normativa n.
o 

01/CUn/2009, que estabelece as normas para o 28 

ingresso na carreira do magistério superior na UFSC. A Presidência passou a palavra à 29 

Conselheira Relatora Sônia Gonçalves Carobrez, que iniciou sua fala explicando que o 30 

assunto havia sido retirado de pauta em sessão anterior, devido ao grande número de 31 

sugestões feitas pelos Membros deste Conselho. Disse ainda que as propostas foram 32 

discutidas durante duas reuniões, conforme encaminhamento feito pela Presidência anterior, 33 

sendo a versão final aquela a ser apresentada na sequência. Em seguida, a Conselheira 34 

Relatora, por meio de projeção, apresentou as alterações a serem apreciadas por este 35 

Conselho, destacando que os artigos 39 e 41 mereciam atenção especial, uma vez que foram 36 
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os que geraram mais polêmica durante as discussões. Em seguida, a Presidência sugeriu a 37 

apreciação e a aprovação em blocos das alterações. O Conselho concordou com a proposta e, 38 

sendo assim, foi submetido à apreciação o Capítulo I do Título I da Resolução.  Em discussão, 39 

a Conselheira Vera Bazzo chamou a atenção para a necessidade de uma revisão geral na 40 

redação da Resolução. O Diretor do Campus de Joinville, Professor Acires Dias solicitou a 41 

retirada da expressão “fora de sede” após Campi Universitários ao longo de toda a Resolução. 42 

A sugestão foi aprovada por unanimidade. Posto em votação o Capítulo I, este foi aprovado 43 

por unanimidade pelos Membros deste Conselho. Na sequência, o Capítulo II do Título I 44 

também foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, discutiu-se o Capítulo III do Título I. O 45 

Conselheiro Flávio da Cruz questionou o prazo de doze anos, disposto no Inciso I do Artigo 46 

11 “[...] professor titular: os candidatos que tenham, no mínimo, doze anos de magistério no 47 

ensino superior [...]”. Solicitou que se fizesse um estudo para avaliar se tal prazo é realmente 48 

necessário. A Conselheira Kenya Schmidt Reibnitz defendeu o prazo disposto na resolução. 49 

Em votação, o Conselho Universitário aprovou por maioria a permanência do prazo de doze 50 

anos. O Conselheiro Arício Treitinger solicitou a retirada do Parágrafo Primeiro do Inciso IV 51 

do Artigo 11, visto que ele é redundante e, caso ele permaneça, que seja então incluído outro 52 

parágrafo tratando do que é assegurado ao candidato que portar o título de mestre. A 53 

Conselheira Joana Maria Pedro manifestou-se favorável à manutenção do parágrafo primeiro, 54 

uma vez que ele é esclarecedor, sem a necessidade de outro parágrafo para o título de mestre. 55 

O Conselheiro Edson de Pieri lembrou que existem casos em que o candidato possui o título 56 

de doutor e não o de mestre e, nesse contexto, é importante a permanência do parágrafo, ou 57 

seja, possibilita àquele com título de doutor candidatar-se a professor assistente, sem o título 58 

de mestre. Em votação, aprovou-se por maioria a redação ora apresentada, sem alterações. Em 59 

votação o Capítulo III, do Título I foi aprovado por maioria. Em seguida, apreciou-se o 60 

Capítulo IV do Título I. O Conselheiro Felício Wessling Margotti solicitou a retirada do prazo 61 

de “dois dias” constante do Artigo 18 e propôs que a aprovação “ad referendum” seguisse o 62 

disposto na legislação da Instituição, ou seja, o prazo de trinta dias. A Conselheira Kenya 63 

Schmidt Reibnitz defendeu a manutenção do prazo e sugeriu ainda que fosse especificado que 64 

são dois dias úteis. O Conselheiro Edison de Pieri também manifestou-se favorável à 65 

manutenção do prazo. A Conselheira Marília Teresinha Sangoi Padilha lembrou que o prazo 66 

para homologação do “ad referendum” é de até trinta dias. O Conselheiro Méricles Tadeu 67 

Moretti questionou a legalidade do prazo de dois dias, uma vez que a legislação dispõe sobre 68 

trinta dias. O Conselheiro Edemar Roberto Andreatta lembrou que é importante julgar com 69 

brevidade o “ad referendum”, pois caso ele não seja aprovado em reunião do Colegiado nos 70 

trinta dias, haverá problemas com o andamento do concurso. A Presidência lembrou que esses 71 

são casos excepcionais, para os quais poderão ser agendadas sessões extraordinárias, e 72 

também, que o Parágrafo Único dispõe sobre a impossibilidade de o assunto ser discutido em 73 

reunião do Colegiado. Em votação, o Conselho Universitário aprovou por maioria a 74 

permanência do prazo. sendo acrescentada a palavra “úteis”. O Conselheiro Giordano de 75 

Azevedo manifestou-se em relação à Seção II do Capítulo em análise, solicitando a 76 

participação discente nas Bancas Examinadoras, principalmente quando da avaliação da prova 77 

didática e também quando da definição do edital. O Conselheiro Flávio da Cruz manifestou-se 78 

favorável ao pedido, entretanto questionou a legalidade do ato. A Conselheira Vera Bazzo 79 

também concordou com a solicitação. O Conselheiro Edwilson Ribeiro observou que alguns 80 

concursos ocorrem no período de férias e questionou como será o procedimento nesse 81 

período, caso os acadêmicos sejam membros de banca, e também, se quem irá participar será 82 

um aluno da graduação ou da pós-graduação. A Conselheira Kenya Schmidt Reibnitz disse 83 
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que este é um assunto a ser discutido posteriormente, visto que a proposta precisa ser 84 

analisada juridicamente. A Conselheira Roselane Fátima Campos comentou que a proposta de 85 

fato tem implicações jurídicas. Lembrou que os discentes têm assento nos colegiados das 86 

unidades, local em que são discutidas as áreas para as quais serão contratados os docentes, e 87 

também, onde é discutido o edital do concurso. Sugeriu a criação de uma comissão para 88 

estudar o assunto e apresentar uma proposta a ser apreciada por este Conselho. A Conselheira 89 

Elisete Dahmer Pfitscher concorda com a solicitação discente e disse ainda que a participação 90 

efetiva dos discentes nos colegiados dos cursos irá auxiliá-los na defesa da proposta. O 91 

Conselheiro Edison Roberto de Souza comentou a falta de experiência de docência dos 92 

candidatos e, nesse sentido, concorda com a solicitação a representação discente de que o 93 

concurso deve possibilitar ao candidato prova prática didática com o aluno. O Conselheiro 94 

Luis Carlos Cancellier de Olivo disse que o pedido é válido, todavia é impossível na prática, 95 

por questões jurídicas. Em votação, o Conselho Universitário aprovou o Capítulo IV do Título 96 

I, com a alteração mencionada anteriormente. O Capítulo V do Título I foi aprovado sem 97 

alterações. O Capítulo I do Título II foi aprovado, e no Parágrafo Primeiro do Artigo 29 será 98 

alterada ou não a palavra “questões”, de acordo com aquilo a ser definido no Inciso I do 99 

Artigo 39, e ao Artigo 34 será incluída a sugestão do Conselheiro Felício Wessling Margotti 100 

sobre a presença do candidato, inclusive, na etapa de instalação dos trabalhos – Artigo 34 – 101 

nova redação: “O Candidato que não comparecer a qualquer uma das etapas do concurso no 102 

horário definido pela banca, inclusive na instalação dos trabalhos, prevista no caput do artigo 103 

35, será eliminado e ficará impedido de participar das fases subsequentes”. O Capítulo II do 104 

Título II foi aprovado por unanimidade. Em discussão, o Capítulo III do Título II. O 105 

Conselheiro Felício Wessling Margotti manifestou-se favorável aos “dois pontos” a que se 106 

refere o Inciso I, do artigo 39 – “ sorteio de dois pontos da lista de pontos a que se refere o 107 

inciso IV do art. 7.º”; entretanto sugeriu a retirada da “uma hora” constante do Inciso II – 108 

“consulta, por parte dos candidatos, a material bibliográfico de domínio público durante uma 109 

hora, depois de sorteados os pontos;”. O Conselheiro Antônio Renato Pereira Moro sugeriu 110 

que no Inciso I do artigo 39, fosse sorteado apenas “um ponto”, justificou sua proposta 111 

dizendo que dois pontos dificultam o trabalho da banca, pois o candidato pode destacar-se em 112 

um dos pontos, enquanto no outro pode não obter sucesso. O Diretor Acires Dias solicitou que 113 

se mantivessem os dois pontos, pois é importante para o candidato, e também, para facilitar as 114 

percepções da banca em relação a ele. A Presidência lembrou que a questão da “uma hora” a 115 

que se refere o Inciso II do artigo 39 não é apenas para o candidato se preparar, mas também 116 

para a banca examinadora. O Conselheiro Edson de Pieri sugeriu, para o Inciso I, a redação: 117 

“dois temas da lista de pontos”. A Conselheira Vera Bazzo sugeriu para o Inciso I, a redação: 118 

“sorteio de dois itens programáticos da lista de pontos a que se refere o inciso VI do art. 7.º;”. 119 

Postas em votação as propostas: a) em relação ao Inciso II, o Conselheiro Felício Wessling 120 

Margotti retirou sua proposta, sendo mantida a redação ora apresentada; b) a proposta de 121 

mudança de nomenclatura no Inciso I feita pela Conselheira Vera Bazzo foi aprovada por 122 

unanimidade; c) a proposta do Conselheiro Antônio Renato Pereira Moro de “um ponto” para 123 

o Inciso I, foi rejeitada por maioria. Em seguida, discutiu-se o artigo 41. O Conselheiro 124 

Felício Wessling Margotti comentou o parágrafo segundo, dizendo que o recurso deve ser 125 

encaminhado à banca examinadora, sendo então alterada a redação do parágrafo primeiro. A 126 

Conselheira Kenya Schmidt Reibnitz comentou o parágrafo terceiro, dizendo não ser prudente 127 

deixar o candidato continuar o concurso havendo um recurso a ser julgado. A Conselheira 128 

Vera Bazzo sugeriu a supressão do parágrafo terceiro. O Conselheiro Giordano de Azevedo 129 

lembrou que se o prazo constante do parágrafo segundo for cumprido, não há a necessidade 130 
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de haver o parágrafo terceiro. O Conselheiro Flávio da Cruz sugeriu, devido ao adiantado da 131 

hora, que as discussões sobre o assunto fossem suspensas e que se agendasse uma sessão 132 

extraordinária para continuidade dos trabalhos. A Presidência colocou em votação o 133 

encaminhamento, o qual foi aprovado por unanimidade pela plenária. Ato contínuo, a 134 

Presidência deu continuidade à ordem do dia, sendo relatado o item três da pauta: Processo n.º  135 

23080.014425/2012-09 - Atribuir à Biblioteca o nome do Prof. Silvio Coelho dos Santos. 136 

Após a leitura do Parecer do Relator Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo e, em 137 

votação, o Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n.º 14/CUn/2012, “[...] 138 

favorável à aprovação  do nome Silvio Coelho dos Santos para a Biblioteca Universitária da 139 

UFSC [...]”. Em informes gerais a Presidência comentou que a Ouvidoria está recebendo 140 

pedidos para que a Administração se manifeste sobre os procedimentos a serem tomados 141 

devido à greve no transporte público. Em seguida apresentou os nomes que compõem a nova 142 

Direção do Campus de Araranguá: Diretor-Geral – Professor Paulo Cesar Leite Esteves; 143 

Diretor Administrativo – Professor Juarez Bento da Silva; Diretora Acadêmica – Professora 144 

Regina Vasconcellos Antônio, e Campus de Curitibanos – Diretor-Geral – Professor Julian 145 

Borba; Diretor Administrativo – Paulo Roberto Kammer; Diretora Acadêmica – Sônia Corina 146 

Hess. A Presidencia salientou que é prioridade das novas direções à elaboração e aprovação 147 

de seus regimentos. O Conselheiro Sebastião Roberto Soares solicitou a palavra para fazer 148 

dois reconhecimentos: o primeiro ao Departamento de Engenharia Mecânica pelos seus 149 

cinquenta anos e o segundo ao Professor Sérgio Peters,  Ex-Diretor do Campus de Araranguá 150 

pelos trabalhos realizados na implementação do Campus. O representante da Pró-Reitoria de 151 

Assuntos Estudantis, Sérgio Luis Schlatter Junior, informou que a partir de agora a renovação 152 

de funcionamento de bares e lanchonetes na Universidade será realizada por meio de processo 153 

administrativo, e os Conselhos de Unidade deverão se manifestar sobre o pedido. Disse 154 

também que a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis está trabalhando no sentido de viabilizar a 155 

venda de passes para o Restaurante Universitário até as dezenove horas. O Diretor Acires 156 

Dias informou que acontecerá na Universidade do ABC, em São Paulo, o Seminário de 157 

Mobilidade Urbana, e que no Brasil apenas cinco Universidades foram convidadas a 158 

participar do evento, entre elas, a Universidade Federal de Santa Catariana pelas 159 

características do Curso oferecido no Campus de Joinville. Em seguida fez um agradecimento 160 

especial aos Ex-Diretores dos Campi de Araranguá – Professor Sérgio Peters, e Curitibanos – 161 

Professor César Damian, pelos trabalhos realizados. O Conselheiro Giordano de Azevedo 162 

solicitou informações sobre a questão das festas no Campus. A Presidência informou que está 163 

sendo reorganizada a Comissão que irá analisar o assunto, bem como a reestruturação do 164 

Centro de Convivências. O Conselheiro João Carlos Cichaczewski solicitou que retornasse a 165 

este Conselho a discussão sobre os Campi, especialmente em relação ao Estatuto. O 166 

Conselheiro Edemar Roberto Andreatta fez um agradecimento especial aos Professore César 167 

Damian e Mônica Aparecida Aguiar do Santos pelos trabalhos realizados no Campus de 168 

Curitibanos. Informou que o Curso de Zootecnia foi recentemente avaliado pelo Ministério da 169 

Educação (MEC), recebendo a nota quatro. Nesse sentido, agradeceu os trabalhos realizados 170 

pelos Professores Marília Teresinha Sangoi Padilha e José Carlos Fiad Padilha. O Diretor do 171 

Campus de Curitibanos, Professor Paulo César Leite Esteves, manifestou-se honrado por ter 172 

sido indicado para o cargo de Diretor do Campus de Araranguá, agradeceu a toda a ex-173 

diretoria e também a todos os servidores pelos trabalhos realizados naquele Campus. A 174 

Presidência retomou a palavra agradecendo igualmente a todos os ex-diretores dos Campi 175 

pelos esforços e trabalhos realizados. Na sequencia, agradeceu a todos e deu por encerrada a 176 

sessão, da qual, para constar, eu, Kátia Denise Moreira, Secretária Executiva dos Órgãos 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 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Senhora 178 

Presidente e demais Conselheiros, estando a gravação integral da Sessão à disposição em 179 

meio digital. Florianópolis, 4 de junho de 2012. 180 


