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ATA Nº 10 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Ata da sessão extraordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 13 de agosto de
2013, às 8 horas e 30 minutos, na sala Prof.
Ayrton Roberto de Oliveira.
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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, na
sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 11/2013/CUn,
com a presença dos conselheiros Lúcia Helena Martins Pacheco, Rogério Luiz de Souza,
Joana Maria Pedro, Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, José Carlos Fiad Padilha, Aimê
Rachel Magenta Magalhães, Sônia Gonçalves Carobrez, Tadeu Lemos, Antônio de Pádua
Carobrez, Juares da Silva Thiesen, Ademir Valdir dos Santos, Celso Spada, Valdir Rosa
Correia, Nilton da Silva Branco, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Luiz Henrique Urquart de
Cademartori, Felício Wessling Margotti, Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos, Luiz
Guilherme Antonacci Guglielmo, Paulo Pinheiro Machado, Kátia Maheirie, Elisete Dahmer
Pfitscher, Helton Ricardo Ouriques, Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean Varvakis
Rados, Carlos Eduardo Pinheiro, Vitório Bruno Mazzola, Rogério da Silva Nunes, José
Leomar Todesco, Cíntia de La Rocha Freitas, Roberto Caldas de Andrade Pinto, Marisa
Brascher Basilio Medeiros, Verena Wiggers, George Luiz França, Marília Hafermann,
Antonio Gabriel Santana Martins, Helena Olinda Dalri, Hélio Rodak de Quadros Junior,
Elaine Jussara Tomazzoni Tavares, Daniel Dambrowski, Ricardo José Valdameri, Maria
Auxiliadora Raquel dos Santos, Luciano Antonio Agnes, Paulo Fernando Liedtke, Igor de
Barros Ferreira Dias, Gabriel Shiozawa Coelho, Gustavo Knaesel Hoffmann, Norberto José
Siemann Lopes, Tito Luiz Pereira e Suelen Cristine Fruneaux e dos convidados Luís
Fernando Peres Calil, representando o campus de Joinville, e Lauro Francisco Mattei, próreitor de Assuntos Estudantis, sob a presidência da professora Roselane Neckel, reitora da
Universidade Federal de Santa Catarina. Havendo número legal, a presidenta cumprimentou
os conselheiros presentes e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos
conselheiros Edison Roberto de Souza, Luciano Lazzaris Fernandes, Selma Graciele Gomes e
Andreia Barbieri Zanluchi. Na sequência, procedeu ao ato de posse dos acadêmicos Davi
Machado Perez e Suelen Cristine Fruneaux para, na condição de titular e suplente,
respectivamente, representarem o corpo discente no Conselho Universitário, com mandato de
um ano, a expirar-se em 12 de agosto de 2014, e do professor Celso Yuji Matuo para, na
condição de suplente, representar a Câmara de Graduação no Conselho Universitário, com
mandato coincidente ao de membro da referida Câmara. Em seguida, submeteu à apreciação a
ordem do dia. A presidenta solicitou a inclusão do Processo nº 23080.043103/2013-40 –
Apreciação da solicitação de regularização da criação do novo campus em Blumenau, tendo
como requerente a Pró-Reitoria de Graduação. O conselheiro Gabriel Shiozawa Coelho
solicitou que os itens três, sete e oito passassem para primeiro, segundo e terceiro itens,
respectivamente. O conselheiro Paulo Pinheiro Machado solicitou regime de urgência para o
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item dois da pauta, e que o item um fosse apreciado como último ponto. Em seguida, a
presidenta esclareceu sobre a urgência em apreciar o item um, tendo em vista a continuidade
dos editais dos concursos para a contratação de novos professores. O professor Luis Fernando
Peres Calil solicitou a manutenção dos itens de pauta. Haja vista as diversas proposições, a
presidenta sugeriu uma proposta conciliatória. Dessa forma, o Conselho Universitário
aprovou por unanimidade a ordem do dia com as seguintes alterações: inclusão, como
primeiro ponto de pauta, em regime de urgência, do Processo nº 23080.043103/2013-40;
como segundo ponto, em regime de urgência, a apreciação do Processo nº
23080.001046/2013-21; como terceiro ponto, a apreciação do Processo nº
23080.041668/2013-92; como quarto ponto, a apreciação da situação atual do Núcleo de
Desenvolvimento Infantil (NDI); como quinto ponto, a apreciação do cronograma e formação
da comissão responsável pela organização da consulta à comunidade universitária sobre o
regime de trinta horas para os servidores técnico-administrativos em Educação; como sexto
ponto, a apreciação do Processo nº 23080.038283/2013-48; e os demais pontos na sequência.
Na sequência, a presidenta colocou em votação a ordem do dia, que foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, consultou a plenária sobre a possibilidade de participação da
representante da Comissão da Bolsa Permanência, Tamara Siemann Lopes, do diretor do
Departamento de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), professor Adir
Valdemar Garcia, do servidor Fernando Luz, da Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGESP),
do representante dos professores do campus de Joinville, professor Eduardo de Carli da Silva,
e da professora Tattiana Teixeira, assessora de imprensa do Gabinete da Reitoria. Em votação,
as solicitações de participação foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, a presidenta
deu continuidade à sessão, com a apreciação dos seguintes pontos de pauta: 1. Processo nº
23080.043103/2013-40 – Apreciação da solicitação de regularização da criação do novo
campus em Blumenau. A presidenta passou a palavra ao conselheiro relator Vitório Bruno
Mazzola, o qual procedeu à leitura de seu parecer, favorável à aprovação da regularização do
campus de Blumenau. Em discussão, a conselheira Sônia Weidner Maluf questionou o porquê
da não contemplação de cursos na área das ciências humanas e da criação de apenas duas
licenciaturas. O professor Luís Fernando Peres Calil indagou sobre a regularização do campus
junto ao Ministério da Educação (MEC). Com a palavra, a presidenta fez um retrospecto a
respeito da criação do campus, informando que o nome “Campus Blumenau” já havia sido
definido no momento da pactuação, bem como a definição dos cursos e quantidade de vagas
ofertadas e de recursos humanos. Em seguida, passou a palavra ao conselheiro Rogério Luiz
de Souza, pró-reitor adjunto de Graduação, que prestou informações adicionais sobre a
disponibilização de recursos financeiros e de pessoal para a criação do novo campus.
Ressaltou o déficit existente nas áreas da saúde e das engenharias, destacando a importância
das ciências humanas na sociedade. Explicou, ainda, os eixos temáticos e a interface
observada para os cursos a serem criados, os quais apresentavam a possibilidade futura de
criação de outros cursos, inclusive nas áreas das ciências humanas. Com a palavra, a
presidenta falou sobre o estudo realizado para a escolha dos novos cursos, diante do alto
índice de desemprego apresentado na região. Em seguida, a presidenta passou a palavra ao
professor Carlos Antonio Oliveira Vieira, chefe de gabinete, que falou sobre a existência de
uma comissão formada pelos diretores dos campi, que estavam trabalhando para incorporar a
estrutura dos campi no Estatuto da Universidade, bem como para atualizar o Estatuto também
em relação a outras questões, como o acesso ao vestibular, por exemplo. O conselheiro Hélio
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Rodak de Quadros Junior falou sobre a necessidade de a UFSC ter um projeto de universidade
para a região, visto que a instituição seguia uma linha distinta de uma formação técnica,
devendo também formar profissionais críticos. Em seguida, o conselheiro Paulo Fernando
Liedtke pediu esclarecimentos acerca do espaço físico que seria destinado ao novo campus. O
conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias indagou qual seria a relação de interação entre os
professores, tendo em vista a criação dos novos cursos e os cursos já consolidados e quais
seriam as políticas empreendidas em relação à permanência estudantil. Em resposta, a
presidenta falou sobre as várias possibilidades, ainda em análise, de aquisição de uma
estrutura já pronta na região, que deveria comportar também laboratórios e moradia
estudantil. Quanto aos docentes, informou que haveria integração entre eles, inclusive para a
organização de atividades em conjunto. Em seguida, o conselheiro Nilton da Silva Branco
falou sobre o déficit nacional de professores na área de Física, defendendo a necessidade da
criação de cursos na área. Sobre essa questão, o conselheiro Rogério Luiz de Souza ressaltou
que havia a perspectiva de criação dos cursos de Física, Biologia e Ciências Sociais, tendo em
vista a estrutura de laboratórios que seria adquirida para os cursos que seriam criados
inicialmente. Na sequência, a presidenta passou ao regime de votação. Em votação, o Parecer
nº 21/2013/CUn, do conselheiro relator Vitório Bruno Mazzola, foi aprovado por
unanimidade, pela aprovação da regularização do campus universitário de Blumenau. Na
sequência, a presidenta consultou a plenária quanto à participação, como ouvintes, de Isabel
Joana Bottamedi Nunes, representante do grupo de pais e mães da UFSC, e dos discentes
Vinícius Aquino Silva e Daiane Yumi, dos cursos de Geografia e Nutrição. As solicitações de
participação foram aprovadas por unanimidade. 2. Processo nº 23080.001046/2013-21 –
Apreciação da interposição de recurso contra decisão do Colegiado do Departamento de
Enfermagem, do Centro de Ciências da Saúde (CCS), pela não aprovação do estágio
probatório de Laura Cristina da Silva Lisboa de Souza, ocupante do cargo de Professor
Adjunto I. A presidenta solicitou que, pela questão da pessoalidade, a transmissão pela
internet fosse interrompida e, em seguida, passou a palavra ao conselheiro relator Paulo
Pinheiro Machado, que procedeu à leitura de seu parecer pelo indeferimento do recurso da
requerente. Após discussões, passou-se ao regime de votação. Em votação, o Parecer nº
20/2013/CUn, do conselheiro relator Paulo Pinheiro Machado, foi aprovado por maioria, pelo
indeferimento do recurso da requerente. Em seguida, tendo em vista o adiantado da hora, a
presidenta propôs a realização de uma reunião do Conselho Universitário na terça-feira da
semana seguinte, no período matutino, das oito horas e trinta minutos ao meio-dia, e no
período vespertino, das quatorze às dezoito horas, para dar continuidade à discussão sobre a
revisão das minutas da Resolução nº 31/CUn/2013 e da Resolução nº 15/CUn/2007. Em
votação, a proposição da presidenta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, tendo em
vista a realização da próxima sessão nos dois períodos, a presidenta convidou os conselheiros
para um almoço no Restaurante Universitário. 3. Núcleo de Desenvolvimento Infantil
(NDI): situação atual. A presidenta informou que havia recebido naquela data o Processo nº
23080.043179/2013-75, da direção do NDI, o qual solicitava a manifestação por parte do
Conselho Universitário por meio de uma moção de repúdio, tendo em vista o ofício enviado
pelo MEC quanto à intenção de municipalização do referido núcleo por parte do Governo
Federal. Com a palavra, a conselheira Verena Wiggers ratificou a situação do NDI e os
encaminhamentos já realizados, inclusive pela Direção do Centro de Ciências da Educação
(CED), na tentativa de reverter o posicionamento do MEC. Em relação ao encaminhamento
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sugerido pelo conselheiro Paulo Pinheiro Machado na sessão anterior, solicitou que o
Conselho apreciasse o texto da moção de repúdio, a qual havia sido distribuída a todos os
presentes. Em seguida, a presidenta procedeu à leitura da moção de repúdio pela defesa da
continuidade das atividades do NDI. O conselheiro Juares da Silva Thiesen ressaltou o
esforço das direções do CED e do NDI, das famílias e da Administração Central em tentar
solucionar problemas relacionados à permanência do NDI. O conselheiro falou da
importância do aprofundamento da discussão da educação básica na universidade, bem como
de seu fortalecimento do ponto de vista acadêmico, social e de formação. O conselheiro
Carlos Eduardo Pinheiro afirmou que repudiava a intervenção federal; porém, explicou que o
NDI teria que se enquadrar no sistema de política pública. No entanto, o conselheiro
argumentou que a universidade não poderia perder a autonomia na direção do núcleo,
explicando a relação existente entre o Hospital Universitário e o Sistema Único de Saúde
(SUS). O conselheiro Paulo Pinheiro Machado argumentou que a política que estava sendo
proposta não era semelhante à integralização ocorrida entre o Hospital Universitário e o SUS,
explicando que a municipalização proposta pelo MEC significava a desvinculação entre o
NDI e a universidade. Na sequência, a presidenta propôs que o documento a ser publicado
fosse a carta aberta em defesa do NDI, a qual constava nos autos do processo e que havia sido
elaborada pelo Colegiado do CED. Falou sobre a possibilidade de entregar o documento em
mãos ao ministro Aloizio Mercadante, destacando que este poderia ser encaminhado também
à presidenta Dilma Rousseff e à bancada parlamentar catarinense. A presidenta explicou,
ainda, que naquele momento a carta aberta em defesa do NDI colocaria a Universidade em
uma posição de diálogo, diferentemente da moção de repúdio. Assim, defendeu que a moção
de defesa fosse encaminhada para todos os setores, inclusive para a imprensa. Com a palavra,
o conselheiro Juares da Silva Thiesen ratificou que a carta aberta fosse referendada pelo
Conselho Universitário para que se pudesse avançar no processo de diálogo com o MEC. A
conselheira Verena Wiggers manifestou-se favoravelmente à proposição da presidenta. Com a
palavra, esta informou que a Administração Central já havia realizado uma reunião com o
secretário de Educação do Município e que já estava sendo realizada uma colaboração técnica
junto à Prefeitura Municipal, a qual incluía a cessão de professores para formação técnica,
tendo em vista a falta de professores no NDI. A presidenta ressaltou que a citada secretaria já
havia manifestado sua posição contrária à municipalização do NDI, inclusive junto à
Secretaria de Educação Superior do MEC. Em seguida, o conselheiro Hélio Rodak de
Quadros Junior falou sobre a necessidade de definição de uma postura institucional por parte
da Universidade em relação às políticas do MEC. O conselheiro Celso Spada sugeriu que o
documento referente à moção fosse encaminhado aos centros de ensino e aos campi para o
recolhimento de assinaturas. A conselheira Elaine Jussara Tomazzoni ressaltou que, além do
envio do documento para a imprensa e a elaboração de abaixo-assinado, seria importante a
construção de um diálogo com a sociedade. Na sequência, a presidenta passou ao regime de
votação o documento referente à moção de defesa do NDI, incluindo a sugestão do
conselheiro Celso Spada de que a moção fosse encaminhada aos centros de ensino e campi
para recolhimento de assinaturas. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o
referido documento. Por fim, tendo em vista a montagem dos fóruns consultivos, solicitou aos
que tivessem sugestões que as encaminhassem à Administração Central para análise. A
presidenta, em seguida, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual,
para constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária-executiva dos Órgãos
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Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pela senhora
presidenta e pelos demais conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em
meio digital. Florianópolis, 13 de agosto de 2013.

5

