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ATA N.° 19 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
                                                                              Ata da Sessão Extraordinária do Conselho 

Universitário, realizada no dia 20 de 
dezembro de 2011, às 8 horas e 30 minutos, 
na sala “Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”. 

 

Aos vinte dias do mês de dezembro 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.° 19/CUn/2011, com a presença dos Senhores Conselheiros: Yara 3 
Maria Rauh Muller, Maria Lúcia de Barros Camargo, Débora Peres Menezes, Maria de 4 
Lourdes Alves Borges, Ricardo José Araújo de Oliveira, Arnoldo Debatim Neto, Francine 5 
Lima Gelbcke, Marília Teresinha Sangoi Padilha, Edison da Rosa, Wellington Longuini 6 
Repette, Valdir Rosa Correira, Méricles Thadeu Moretti, Sônia Gonçalves Carobrez, Roselane 7 
Neckel, Nazareno José de Campos, Wilson Schmidt, Carlos Alberto Marques, Adir Valdemar 8 
Garcia, Juarez Vieira do Nascimento, Antonio Renato Pereira Moro, Nelson Casarotto Filho, 9 
Edson Roberto de Pieri, Iolanda da Cruz Vieira, Flávio Rubens Lapolli, Luiz Otávio Pimentel, 10 
Rita Marisa Alves, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Júlio Eduardo 11 
Ornelas Silva, Edwilson Ribeiro, Giordano de Azevedo, Arland Tassio de Bruchard Costa, 12 
Gisely dos Santos Gonzaga, Sérgio Luis Schlatter Junior, Igor de Barros Ferreira Dias, 13 
Leonardo de Lara Cardoso e dos convidados Professor Acires Dias – Diretor-Geral do 14 
Campus de Joinville, Professor Sérgio Petters – Diretor-Geral do Campus de Araranguá e 15 
Professor César Damian – Diretor-Geral do Campus de Curitibanos, sob a Presidência do 16 
Professor Alvaro Toubes Prata, Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 17 
Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu início à sessão. Ato 18 
contínuo, justificou a ausência dos Conselheiros Carlos Alberto Justo da Silva, Alessandro 19 
Pinzani, Carlos Antonio Oliveira Vieira, Fernando Diefenthaeler, Sayonara de Fátima 20 
Barbosa, Pedro Luiz Manique Barreto, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Natalino Uggioni, 21 
Murilo Rosa, Fábio Lopes e Rodrigo Vasconcelos. Na sequência, e antes de dar início à 22 
ordem do dia, a Presidência agradeceu a todos aqueles que participaram do processo eleitoral 23 
e em especial ao trabalho realizado pela Comissão Especial. Em seguida, submeteu à 24 
apreciação a ordem do dia. O Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento solicitou a retirada do 25 
item um da pauta. Justificou seu pedido dizendo que havia baixado os autos em diligência, a 26 
fim de serem esclarecidos quatro itens; entretanto somente três foram respondidos e, sendo 27 
assim, o processo seria posto novamente em diligência. Comentou ainda que o assunto é de 28 
extrema importância e, nesse sentido, não pode ser encaminhado às pressas. Por outro lado, 29 
deve estar devidamente esclarecido, facilitando assim a deliberação neste Conselho. Não 30 
havendo manifestações contrárias, a Presidência deu prosseguimento à sessão, sendo relatados 31 
os seguintes pontos de pauta: 1. Implantação do Campus da UFSC em Blumenau. Antes de 32 
dar início à apresentação do tema, a Presidência comunicou à plenária que representantes da 33 
Fundação Universitária de Blumenau (FURB) e a Vice-Reitora eleita Professora Lúcia Helena 34 
Martins Pacheco solicitaram participar da sessão quando da discussão do tema. O Conselho 35 
Universitário aprovou a participação dos requerentes. A Presidência deu então 36 
prosseguimento à sessão fazendo uma breve introdução do assunto, e, em seguida, passou a 37 
palavra à Conselheira Yara  Maria Rauh Muller – Pró-Reitora de Ensino de Graduação, a 38 
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qual, por meio de projeção, apresentou a proposta Acadêmica para o Campus UFSC em 39 
Blumenau em parceria com a FURB. Iniciou explicando que se tratava de um item 40 
informativo sobre as premissas norteadoras para implementação do Campus UFSC em 41 
Blumenau, em seguida fez breve histórico do assunto e, na sequência, apresentou a proposta 42 
acadêmica de implantação do Campus, comentando os cursos que possivelmente serão 43 
criados no primeiro ano e quais os critérios técnicos para escolha deles. Falou ainda sobre a 44 
possibilidade de criação de novos cursos e, por fim, apresentou um cronograma de 45 
implementação da parte acadêmica. Antes de dar início às discussões, a Presidência fez uma 46 
retrospectiva, em um contexto mais amplo, do projeto de expansão da educação superior 47 
federal, tratando mais especificamente da expansão das universidades públicas federais. 48 
Explicou que o que se pretende é uma parceria entre UFSC e FURB, proposta inicialmente 49 
não aceita pelo Governo Federal. Comentou ainda que o objetivo da UFSC, neste momento, 50 
não é implantar outros campi, mas sim fortalecer os já existentes, por esse motivo, surgiu a 51 
proposta de parceria ora apresentada. Em discussão,  o Conselheiro Carlos Alberto Marques 52 
comentou a complexidade do tema devido às relações que se irão estabelecer entre uma  53 
instituição pública e outra privada. Disse ainda que, apesar de ter sido crítico em relação à 54 
apresentação do Projeto Reuni, é totalmente favorável à expansão do ensino superior público, 55 
mas que, no entanto, é preciso aprofundar as discussões sobre a reestruturação acadêmica e de 56 
gestão. O Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior comentou que não houve discussão sobre 57 
o assunto em nenhuma instância deliberativa ou representativa e que, na sua opinião,  ela 58 
deveria ter acontecido de outra forma, inclusive com a participação de toda a comunidade 59 
acadêmica. Manifestou ainda sua preocupação em relação às medidas pedagógicas propostas, 60 
uma vez que diferem daquilo que é praticado pelas duas instituições. O Conselheiro Arland 61 
Tassio de Bruchard Costa comentou também a questão pedagógica proposta e as faltas do 62 
Governo Federal em relação àquilo prometido no Projeto Reuni. A Conselheira Roselane 63 
Neckel questionou:  as diretrizes que foram apresentadas para implementação do Campus em 64 
Blumenau na FURB são determinadas pelo Governo Federal ou foram estipuladas pela 65 
Comissão? Por que não há representantes da FURB ou de Blumenau na Comissão? Como 66 
serão os encaminhamentos em relação a servidores e corpo discente? Falou ainda sobre a 67 
identidade regional e cultural que precisam ser mantidas e manifestou sua preocupação em 68 
relação ao assunto não ter sido discutido de forma mais ampla. Nesse sentido, solicitou que o 69 
tema retornasse à pauta no início do próximo ano, a fim de promover mais clareza sobre a 70 
situação, além daquilo apresentado pela Comissão. O Conselheiro Igor de Barros Ferreira 71 
Dias questionou como se dará a maleabilidade administrativa partindo-se do pressuposto de 72 
que há diferenças entre a UFSC e a FURB e citou como exemplo a questão da cobrança de 73 
mensalidades. O Conselheiro Ricardo José Araújo de Oliveira manifestou-se favorável à 74 
expansão do ensino superior público e comentou que a FURB é uma Instituição de Direito 75 
Público e, sendo assim, é igual, sob o ponto de vista jurídico, à UFSC, distinguindo-se apenas 76 
que esta é vinculada a União e aquela ao Município. O Conselheiro Wilson Schmidt 77 
manifestou-se também favorável à expansão do ensino público superior e disse que este 78 
processo favorece o ensino fundamental e médio público no sentido de valorização da rede 79 
pública. Solicitou que haja uma continuidade da política pública e não se postergue as 80 
deliberações sobre o assunto. O Conselheiro Wellington Longuini Repette observou que a 81 
preocupação deste Conselho não é em relação à criação de novas vagas públicas para o ensino 82 
superior, mas sim com a qualidade das vagas. Em seguida, questionou como forma de 83 
esclarecimento, qual é o papel deste Conselho em relação à questão, se deliberativo quando 84 
será feito, tendo como parâmetro o cronograma de implementação que está sendo proposto. O 85 
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Professor Acires Dias manifestou seu reconhecimento ao trabalho da Comissão e falou sobre 86 
a experiência que está vivenciando com a implementação do Campus em Joinville. Comentou 87 
ainda sobre a percepção da comunidade local em relação a uma Instituição Pública estar 88 
presente na região e a complexidade de um processo como este. A Conselheira Rita Marisa 89 
Alves falou sobre as parcerias público/privadas e manifestou seu apoio à parceria entre a 90 
UFSC e a FURB. O Conselheiro Giordano de Azevedo comentou também a falta de discussão 91 
sobre o assunto com a comunidade acadêmica. O Conselheiro Leonardo de Lara Cardoso 92 
parabenizou o trabalho da Comissão e comentou que este é um espaço para discussão do 93 
tema, ou seja, que não é obrigatório simplesmente concordar com o que foi proposto, mas sim 94 
discutir, a fim de encontrar-se a melhor forma para encaminhá-lo. Explicou ainda que a 95 
representação estudantil não tem intenção de atrasar o processo e também não é contra a 96 
ampliação de vagas públicas, mas está sim preocupada com a forma como ela se dará. O 97 
Conselheiro Carlos Alberto Marques comentou ainda as dúvidas que tem sobre o bacharelado 98 
multidisciplinar e correlatos e a questão jurídico-administrativa. Questionou se o  município 99 
se manifesta e apoia o processo e se ele assume o compromisso de extinção da Fundação 100 
quando a UFSC incorporar todos os cursos por ela oferecido.  A Conselheira Roselane Neckel 101 
manifestou-se explicando que não é contrária às políticas públicas de interiorização, mas que, 102 
no entanto, valoriza a capacidade institucional de discutir e refletir sobre temas como este e o 103 
direito de que a Instituição tem de posicionar-se em relação a ele. A Presidência explicou que 104 
esta não é uma proposta pré-definida pelo governo, o formato apresentado é uma percepção 105 
do que pode ser construído. Disse ainda que o assunto envolve três grandes temas: a 106 
federalização da FURB, a criação de mais uma universidade federal em Santa Catarina e a 107 
expansão de vagas federais para o ensino superior no Estado, os quais está se tentando 108 
abranger com a proposta de um Campus da UFSC em Blumenau.  A  Conselheira Yara Maria 109 
Rauh Muller finalizou as discussões, dizendo que este é um assunto bastante polêmico e 110 
complexo uma vez que se implantará um campus em uma Instituição já existente e ainda 111 
obedecendo a critérios de expansão já estabelecidos. Explicou ainda que este não é um 112 
processo de federalização, mas sim de construção. Em informes gerais, a Conselheira Yara 113 
Maria Rauh Muller comunicou que a partir de maio do próximo ano o Magnífico Reitor será 114 
Membro da Academia Brasileira de Ciências. O Conselho Universitário o parabenizou com 115 
uma salva de palmas. Em seguida, a Presidência informou que a próxima reunião deste 116 
Conselho será realizada em fevereiro de 2012 e, ato contínuo, deu por encerrada a Sessão, da 117 
qual, para constar, eu, Kátia Denise Moreira, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos 118 
Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 119 
Conselheiros, estando a gravação integral da Sessão à disposição em meio digital. 120 
Florianópolis, 16 de janeiro de 2011. 121 


