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ATA N° 23 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
Ata da sessão extraordinária do Conselho 
Universitário realizada no dia 6 de dezembro de 
2012, às 8 horas e 30 minutos, na sala Prof. 
Ayrton Roberto de Oliveira. 

 
Aos seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e doze, 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 nº 23/CUn/2012, com a presença dos seguintes conselheiros: Lúcia 3 
Helena Martins Pacheco, Roselane Fátima Campos, Marcos Moisés Pompílio, Elias Machado 4 
Gonçalves, Edison da Rosa, Edemar Roberto Andreata, José Carlos Fiad Padilha, Sônia 5 
Gonçalves Carobrez, Nestor Habkost, Carlos Alberto Marques, Tarciso Antonio Grandi, 6 
Nilton da Silva Branco, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Antonio  Debatim Neto, Fábio Luiz 7 
Lopes da Silva, Edison Roberto de Souza, Antônio Renato Pereira Moro, Nazareno José de 8 
Campos, Elisete Dahmer Pfitscher, Flávio da Cruz, Edson Roberto de Pieri, Frank Siqueira, 9 
Renato Lucas Pacheco, Vitório Bruno Mazzola, Flávio Rubens Lapolli, Márcia Regina 10 
Goulart Stemmer, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Edwilson Ribeiro, 11 
Igor de Barros Ferreira Dias, Norberto Siemann Lopes, Gustavo Knaesel Hoffmann e Tito 12 
Luiz Pereira, sob a presidência da professora Roselane Neckel, reitora da Universidade 13 
Federal de Santa Catarina (UFSC). Havendo número legal, a presidente cumprimentou a 14 
todos e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos conselheiros Vera 15 
Bazzo, Aldalea Sprada, Mário Steindel, Francine Lima Gelbcke, Joana Maria Pedro, Juarez 16 
Vieira do Nascimento, Júlio Eduardo Ornellas Silva, Kenya Schimdt Reibnitz, Alessantro 17 
Pinzani, Fernando Diefenthaeler, Alessandra Fonseca, Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira, 18 
Luiz Otávio Pimentel, Sayonara de Fátima Barbosa, Lilian Back e Andrea Barbieri Zanluchi. 19 
Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia. O conselheiro Carlos Alberto Marques 20 
solicitou um minuto de silencio para homenagear o arquiteto Oscar Ribeiro de Almeida 21 
Niemeyer Soares Filho, Doutor honoris causa pela UFSC, falecido no dia 5 de dezembro de 22 
2012, e também os professores Valmir Martins, Hamilton Savi e Bernardo Gonçalves Riso, 23 
falecidos recentemente. A homenagem foi aprovada por unanimidade pelos membros do 24 
Conselho Universitário. Não havendo outras manifestações, após a homenagem, a presidente 25 
deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e 26 
aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 27 de novembro de 2012. O documento foi 27 
aprovado por unanimidade. Na sequência, a presidente consultou a plenária sobre a 28 
participação na sessão dos professores Tattiana Gonçalves Teixeira, assessora de imprensa do 29 
Gabinete da Reitoria, e Airton Lisle Cerqueira Leite Seelanender, secretário de 30 
Aperfeiçoamento Institucional. As participações foram aprovadas por unanimidade. Em 31 
seguida, a presidente passou a palavra ao conselheiro Tarciso Grandi, relator do item 2 da 32 
pauta – Processo nº 23080.048874/2012-42 – Apreciação da alteração da Resolução 33 
Normativa nº 14/CUn/2012, que regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos 34 
de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, que procedeu à leitura de seu 35 
parecer, o qual explica que a proposta de alteração acrescenta um parágrafo quinto ao artigo 36 
16 da resolução citada, com a seguinte redação: “Poderão ser concedidas bolsas de estágio 37 
para alunos da instituição estagiarem na Procuradoria Federal de Santa Catarina – PF/SC e na 38 
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Procuradoria Federal junto a UFSC – PF/UFSC de forma a auxiliar nas suas atividades 39 
relacionadas.” Em discussão, o conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo manifestou-se 40 
favorável ao pedido e comentou a importância do estágio no processo de formação do 41 
acadêmico. O professor Airton também ressaltou a importância do estágio na formação do 42 
estudante. A conselheira Roselane Fátima Campos, de igual modo, destacou o papel do 43 
estágio na formação profissional do aluno, e disse, ainda, que tal experiência cria múltiplas 44 
possibilidades de formação. A conselheira comentou, também, que os estudantes do Curso de 45 
Arquivologia, além daqueles do Curso de Direito, estão sendo requisitados para estágio na 46 
Procuradoria Federal. A presidente retomou a palavra e comentou que a Procuradoria Federal 47 
está com uma demanda expressiva de trabalho, e que os estagiários, além de aplicar o 48 
conhecimento adquirido na prática, irão auxiliar na fluidez das atividades daquele órgão. 49 
Disse, ainda, que a UFSC preza pela legalidade dos atos administrativos e que, nesse sentido, 50 
está tomando providências para que o quadro de procuradores seja ampliado, visto que hoje a 51 
Procuradoria conta com apenas dois procuradores e um procurador-chefe, o que torna 52 
impossível desenvolver os trabalhos de forma célere. Em votação, o Conselho Universitário 53 
aprovou por unanimidade o Parecer nº 41/CUn/2012, do conselheiro relator Tarciso Antônio 54 
Grandi, “[...] pela aprovação da alteração proposta, a saber, pela inclusão de um parágrafo no 55 
artigo 16 da citada Resolução, conforme apresentado [...]”. 3. Processo nº 56 
23080.056319/2012-94 – Apreciação do Calendário Escolar referente ao ano letivo de 2013. 57 
A presidente passou a palavra ao conselheiro relator Arnoldo Debatim Neto, que procedeu à 58 
leitura de seu parecer, favorável à aprovação do Calendário, entretanto solicitando a inclusão 59 
dos cursos de pós-graduação trimestrais, os quais não estavam contemplados no documento. 60 
A presidente retomou a palavra e consultou a plenária sobre a participação da TV UFSC na 61 
sessão. A presença foi aprovada por unanimidade. Não havendo discussão sobre o tema, a 62 
presidente colocou em votação o Parecer nº 42/CUn/2012, do conselheiro relator Arnoldo 63 
Debatim Neto, pela aprovação do Calendário Escolar referente ao ano letivo de 2013, o qual 64 
foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Universitário. 4. Informes gerais. 65 
A presidente informou: a) que está sendo criado um Comitê Institucional para avaliar a 66 
Educação a Distância na UFSC; b) que a compra do Edifício Santa Clara, com espaço físico 67 
de oito mil metros quadrados, estava confirmada, sendo que nesse prédio serão alocados 68 
setores como a clínica de Fonoaudiologia e o Departamento de Administração Escolar (DAE), 69 
entre outros. Em relação ao assunto, explicou que a construção foi avaliada pela Caixa 70 
Econômica Federal e que só após tal avalição a aquisição foi efetivada, com recursos 71 
provindos do Ministério da Educação. O conselheiro Carlos Alberto Marques manifestou sua 72 
preocupação em relação à acessibilidade ao local, visto que a via que passa em frente ao 73 
prédio é de tráfego constante. A presidente informou que a Instituição entrou em contato com 74 
a Prefeitura de Florianópolis para a implantação de faixas de segurança na via em frente ao 75 
prédio; c) que o processo de compra do prédio da Unisul em Araranguá está em andamento; 76 
d) que foram homologados os projetos para construção dos prédios do Centro de Filosofia e 77 
Ciências Humanas, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, Centro de Ciências Biológicas 78 
e Sibiotec, e que o término do novo prédio do Centro de Desportos está sendo avaliado pelo 79 
Departamento de Obras e Manutenção Predial (DOMP) para abertura de licitação. A 80 
presidente também comentou a questão da implementação de um campus da UFSC no Vale 81 
do Itajaí, destacando-se o significado social para a região do Vale do Itajaí, com a criação de 82 
mais de quatrocentas vagas públicas para implantação desse campus. O conselheiro Igor de 83 
Barros Ferreira informou que está acontecendo a Semana dos Direitos Estudantis, no Centro 84 
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de Convivências. O conselheiro Edwilson Ribeiro questionou o que acontecerá com o prédio 85 
do Departamento de Administração Escolar, após a mudança do setor para o prédio Santa 86 
Clara, e também solicitou mais segurança, com a construção de uma lombada, na via de 87 
acesso à UFSC pelo bairro Carvoeira, uma vez que ocorrem “rachas” de motos naquele local. 88 
A presidente respondeu dizendo que entrará em contato com a segurança da Instituição para 89 
obter informações sobre os acontecimentos narrados pelo conselheiro e informou que o prédio 90 
do DAE passará por uma reforma imediata, assim como serão reformados a Clínica de 91 
Odontologia, o Centro de Educação, os alojamentos do CEFA, os laboratórios de Engenharia 92 
Elétrica, Química e de Alimentos, o prédio de Cinema e Design, o Teatro e a Igrejinha da 93 
UFSC,  parte do Centro de Filosofia de Ciências Humanas, próximo ao Bloco I, juntamente 94 
com a finalização das obras na Moradia Estudantil. O conselheiro Edison Roberto de Souza 95 
questionou a situação dos porteiros. A presidente informou que o contrato com a empresa 96 
responsável pelos porteiros foi cancelado devido ao não pagamento dos profissionais pela 97 
empresa e que em breve será lançado novo edital, que contemplará a contratação tanto dos 98 
serviços de porteiros como de limpeza. A presidente comentou ainda os projetos de 99 
acessibilidade que em breve serão implementados, como a compra de elevadores, a reforma 100 
de calçadas e a construção de ciclovias. O conselheiro Edmar Andreata comentou a 101 
necessidade de reforma do Centro Acadêmico e de Convivência do Centro de Ciências 102 
Agrárias. O conselheiro Tito Luiz Pereira informou a situação de um grupo de moradores 103 
desabrigados do município de São José, que ocuparam um terreno da cidade e que agora 104 
correm o risco de serem retirados do local, sem terem para onde ir. Disse que os estudantes 105 
organizaram uma rede de apoio que arrecadou alimentos, roupas e doações em dinheiro para 106 
essas pessoas e solicitou a este Conselho que se manifestasse em relação à situação. A 107 
presidente informou ao conselheiro que assuntos dessa natureza precisam chegar mais bem 108 
instruídos a este Conselho, a fim de que os membros possam se posicionar sobre o tema. O 109 
conselheiro Flávio Rubens Lapolli informou que esta era sua última sessão como conselheiro 110 
e, sendo assim, despediu-se, agradecendo o aprendizado e desejando a todos sucesso nos 111 
trabalhos. O conselheiro Antônio Renato Pereira Moro, da mesma forma, informou que esta 112 
era sua última sessão como conselheiro e despediu-se agradecendo a oportunidade de estar 113 
neste Conselho e desejando a todos sucesso na continuidade dos trabalhos. A presidente 114 
retomou a palavra e comentou que o grupo de trabalho Reorganiza UFSC, coordenado pela 115 
professora Suzana da Rosa Tolfo, está desenvolvendo seus trabalhos, sendo que até o mês de 116 
maio de 2013 serão apresentados resultados e outras possibilidades de organização 117 
administrativa dentro da Instituição. Lembrou que nos dias 15, 16 e 17 de dezembro 118 
acontecerá o Vestibular UFSC/2013, e que nos dias 18, 19, 20 e 21 de dezembro haverá várias 119 
comemorações na UFSC, com solenidades de professor honoris causa, 80 anos do Curso de 120 
Direito, posse dos novos diretores de centros e despedida daqueles que deixarão o cargo. Por 121 
fim, a presidente informou que haverá, antes do recesso escolar, uma sessão extraordinária 122 
deste Conselho. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, da qual, 123 
para constar, eu, Katia Denise Moreira, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos 124 
Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela senhora presidente e pelos 125 
demais conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. 126 
Florianópolis, 12 de dezembro de 2012. 127 


