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ATA Nº 1 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 25 de fevereiro de
2014, às 8 horas e 30 minutos, na sala Prof.
Ayrton Roberto de Oliveira.
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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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
01/2014/CUn, com a presença dos conselheiros Lúcia Helena Martins Pacheco, Julian Borba,
Joana Maria Pedro, Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, José Carlos Fiad Padilha, Aimê
Rachel Magenta Magalhães, Tadeu Lemos, Nestor Manoel Habkost, Ademir Valdir dos
Santos, Isabela de Carlos Back Giuliano, Celso Spada, Lício Hernanes Bezerra, Nilton da
Silva Branco, Rogério Silva Portanova, Felício Wessling Margotti, Maria Lúcia Barbosa de
Vasconcellos, Edison Roberto de Souza, Paulo Pinheiro Machado, Sônia Weidner Maluf,
Kátia Maheirie, Elisete Dahmer Pfitscher, Helton Ricardo Ouriques, Flávio da Cruz,
Sebastião Roberto Soares, Edson Roberto de Pieri, Gregório Jean Varvakis Rados, Carlos
Eduardo Andrade Pinheiro, Vitório Bruno Mazzola, Eliete Cibele Cipriano Vaz, José Leomar
Todesco, Danilo de Paiva Almeida, Roberto Caldas de Andrade Pinto, George Luiz França,
Andréia Barbieri Zanluchi, Luiz Gonzaga Coelho, Antônio Gabriel Santana Martins, Helena
Olinda Dalri, Hélio Rodak de Quadros Junior, Daniel Dambrowski, Luciano Antônio Agnes,
Paulo Fernando Liedtke, Carla de Avellar Lopes, Tainam Marinho Pessoto, Paulo Roberto
Bernardo e Silva, Suelen Cristine Fruneaux e do convidado Paulo César Leite Esteves,
representando o campus de Araranguá, sob a presidência da professora Roselane Neckel,
reitora da UFSC. Havendo número legal, a presidenta cumprimentou os conselheiros
presentes e deu por aberta a sessão. A presidenta passou a palavra à conselheira Elisete
Dahmer Pfitscher, a qual solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento dos servidores
João José Cândido da Silva, professor de Ciências da Administração, Catarina Maria
Schmickler, professora aposentada do Departamento de Serviço Social, Hyppólito do Valle
Pereira Filho, professor aposentado do Departamento de Engenharia Mecânica, Eduardo Jorge
Felix Castells, professor aposentado do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e
Urbanismo e do terceirizado Manuel Auvar, engenheiro eletrônico. Em seguida, a presidenta
solicitou um minuto de silêncio em homenagem a todos eles. Na sequência, a presidenta deu
as boas-vindas ao novo representante do Conselho Universitário, professor Julian Borba, que
assumira a pró-reitoria de Graduação. Ato contínuo, justificou a ausência dos conselheiros
Selma Graciele Gomes, Marília Hafermann, Cristiane Derani, Tânia Beatriz Creczynski Pasa
e Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. Em continuidade, submeteu à apreciação a ordem do
dia. A presidenta solicitou a retirada das atas das sessões extraordinárias realizadas em 17 de
setembro de 2013 e 8 de outubro de 2013, visto que foram enviadas solicitações de alterações,
as quais seriam providenciadas e reenviadas para apreciação. Não havendo outras
manifestações, passou-se ao regime de votação. A ordem do dia foi aprovada por
unanimidade, incluindo a retirada das atas. Em seguida, a presidenta deu continuidade à
sessão com a apreciação dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação da ata da sessão
ordinária realizada em 24 de setembro de 2013 e das atas das sessões extraordinárias
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realizadas em 13 de setembro de 2013, 26 de setembro de 2013, 15 de outubro de 2013 e
22 de outubro de 2013. Os documentos foram aprovados por unanimidade. Antes de passar à
apreciação do segundo ponto de pauta, a presidenta consultou a plenária sobre a possibilidade
de participação da senhora Simone Galioto, que seria a nova representante suplente da
Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina no Conselho Universitário, a qual
gostaria de participar como ouvinte. A solicitação de participação foi aprovada por
unanimidade. 2. Indicação de professores para representarem o Conselho Universitário
no Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Com a palavra, a
presidenta reapresentou, por meio de projeção, um levantamento sobre como vinha sendo
realizada a composição do Conselho de Curadores, referente ao período compreendido entre
1998 e 2013, já que não havia clareza sobre quais centros de ensino deveriam compor o citado
conselho. Explicou que os critérios utilizados para definição dos centros de ensino tinham
sido o de menor tempo de mandato, bem como aqueles centros que não haviam participado
recentemente. Dessa forma, tendo em vista o término do mandato de dois conselheiros e a
proximidade do término de mais dois mandatos, bem como a partir do citado levantamento, a
presidenta apresentou os próximos centros de ensino a terem direito à representatividade no
Conselho de Curadores com suas respectivas indicações: Centro Socioeconômico (CSE),
professor Orion Augusto Platt Neto; Centro de Educação (CED), professor David Antônio da
Costa; Centro de Ciências da Saúde (CCS), professor Cláudio José Amante; e Centro de
Ciências Agrárias, professor Luiz Henrique Beirão. Comunicou, ainda, que o CSE,
preferencialmente, continuaria a ocupar uma cadeira no Conselho de Curadores, em virtude
da dificuldade de se dispor de um profissional da área de contabilidade para o referido
conselho. Por fim, sugeriu, também, com base no levantamento, a ordem do rodízio para as
próximas representações: Centro de Comunicação e Expressão (CCE), Centro de Filosofia e
Ciências Humanas (CFH), Centro de Desportos (CDS), Centro de Ciências Jurídicas (CCJ),
Centro de Ciências Biológicas (CCB), Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) e
Centro Tecnológico (CTC). Em discussão, o conselheiro Flávio da Cruz recomendou a
necessidade de disponibilização de um representante da área jurídica no Conselho de
Curadores e indagou sobre essa possibilidade. Em resposta, a presidenta informou que a
orientação era seguir o que estava disposto regimentalmente. Colocou também que houve uma
tentativa, por parte do Gabinete da Reitoria junto ao Conselho de Curadores, de revisar o
Regimento Interno daquele conselho e esclareceu que já era realizada uma apreciação prévia
jurídica pela Procuradoria Federal/UFSC. Comunicou, ainda, que o concurso seguinte
contemplaria um contador para o conselho citado e manteve a proposição apresentada. O
conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior ressaltou que a disponibilização de pessoal
técnico para o Conselho de Curadores permitiria que o rodízio fluísse melhor. Não havendo
outras manifestações, passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por
unanimidade os nomes indicados pelos centros de ensino, bem como o novo rodízio a ser
seguido para as futuras representações, conforme apresentado anteriormente. 3. Processo nº
23080.007924/2014-01 – Apreciação da solicitação de alteração do horário das reuniões
do Conselho Universitário. A presidenta passou a palavra ao relator, conselheiro Edison da
Rosa, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável à solicitação. Em seguida, a presidenta
informou que havia sido realizada uma análise da concentração das atividades tanto na
graduação quanto na pós-graduação e que havia sido observada uma grande concentração
destas nos períodos matutino e noturno. Dessa forma, sugeriu dois horários: a reunião poderia
iniciar-se às 13 horas e 30 minutos, com término às 17 horas e 30 minutos; ou iniciar-se às 14
horas, com término às 18 horas. Ressaltou, por fim, a realidade multicampi da UFSC, visto
que possibilitaria o deslocamento dos diretores de campi na mesma data da reunião. Em
discussão, após manifestações de alguns conselheiros sobre a disponibilidade ou não de
participação em virtude da mudança de horário e de acordo com as proposições
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encaminhadas, a presidenta passou ao regime de votação a proposta de que, a partir do
segundo semestre deste ano, as sessões do Conselho Universitário fossem realizadas no
período vespertino, acrescentando que, caso houvesse necessidade de realização de reunião
em período integral, isso seria informado com antecedência. Em votação, o Conselho
Universitário aprovou por ampla maioria o parecer nº 2/2014/CUn, do relator Edison da Rosa,
pela alteração do horário das sessões do Conselho Universitário para o período vespertino a
partir do segundo semestre de 2014. 4. Indicação de representação docente (titular e
suplente) do Conselho Universitário para compor o grupo de trabalho com a finalidade
de encaminhar debates com a comunidade universitária sobre a composição de um
comitê para acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade
Federal de Santa Catarina. Após discussões, o Conselho Universitário aprovou por
unanimidade a indicação dos nomes dos conselheiros Ademir Valdir dos Santos e Nilton da
Silva Branco, como representantes titular e suplente, respectivamente, para comporem o
grupo de trabalho com a finalidade de encaminhar debates com a comunidade universitária
sobre a composição de um comitê para acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas
da Universidade Federal de Santa Catarina. 5. Processo nº 23080.066469/2013-97 –
Apreciação da solicitação de alteração da Resolução Normativa nº 014/CUn/2011, que
regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de graduação da
Universidade Federal de Santa Catarina. A presidenta passou a palavra à relatora,
conselheira Kátia Maheirie, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável à alteração da
Resolução Normativa nº 014/CUn/2011, conforme proposto pela pró-reitoria de Graduação,
juntamente com as sugestões encaminhadas pela Câmara de Graduação, a saber: inclusão do
trecho “[...] ou para estudantes que tenham vínculo empregatício” ao final do § 2º do artigo
20; e alteração do § 3º do artigo 20, que passaria a vigorar com a seguinte redação: “Será
admitida a acumulação das bolsas de estágio de que trata este artigo apenas com os benefícios
pecuniários destinados a promover a permanência dos estudantes nos cursos em que estiverem
matriculados”. Em discussão, o conselheiro Tainam Marinho Pessoto pediu vista dos autos,
encerrando-se assim a apreciação da matéria. 6. Processo nº 23080.000705/2014-93 –
Apreciação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT/2014. A
presidenta passou a palavra à relatora, conselheira Elisete Dahmer Pfitscher, favorável à
aprovação do PAINT para o exercício de 2014. Ao final de seu relato, a conselheira destacou
a elevada carga horária de atividades desenvolvidas pelos servidores da Auditoria Interna
(AUDIN). Com a palavra, a presidenta informou que a AUDIN havia sofrido uma diminuição
na quantidade de servidores em sua equipe, devido a pedidos de exoneração em virtude de
aprovação em outros concursos, e de um por motivo de saúde. Ainda sobre essa questão,
informou que a equipe da AUDIN seria ampliada com quatro novos auditores. Falou sobre as
reestruturações ocorridas no referido setor, comunicando que, em breve, a AUDIN estaria
com uma infraestrutura mais adequada, pois estaria se transferindo para o espaço
anteriormente ocupado pela Procuradoria Federal/UFSC, visto que atualmente ocupava um
espaço cedido no prédio da FAPEU. Em discussão, a conselheira Aimê Rachel Magenta
Magalhães solicitou esclarecimentos de como o assunto em pauta era tratado e executado em
outras universidades, afirmando que “era mais sensível” às atividades-fim da Universidade e
solicitou que os esforços no que concerne a pessoal deveriam ser nesse sentido. O conselheiro
Paulo Fernando Liedtke informou que a UFSC estava sediando um evento de capacitação de
auditores, exatamente por ser referência nessa área, destacando o trabalho desenvolvido pela
AUDIN. O conselheiro Flávio da Cruz sugeriu que, para o ano seguinte, fosse antecipado o
envio da proposta do PAINT pela AUDIN antes de findar o prazo, para que não fosse preciso
o pedido de prorrogações à Controladoria Geral da União (CGU). Recomendou que seria
prudente a não alocação da AUDIN junto às dependências físicas das fundações. Com a
palavra, a conselheira Lúcia Helena Martins Pacheco esclareceu que o uso dos espaços físicos
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das fundações era legítimo, já que a utilização configurava-se como contrapartida ao contrato
de comodato da área. Com a palavra, a relatora esclareceu que o motivo principal, em relação
ao retorno do processo pela CGU, era a necessidade de um detalhamento das ações
selecionadas para execução da AUDIN, ressaltando que a elaboração do PAINT/2014 havia
seguido os prazos. Quanto ao envio antecipado, ressaltou a dificuldade de pessoal mencionada
anteriormente. O conselheiro Paulo Fernando Liedtke sugeriu que os gestores responsáveis
fossem convidados quando houvesse a apreciação de processos dessa natureza para eventuais
esclarecimentos adicionais. A presidenta esclareceu que o auditor chefe da AUDIN, Aldo
Felipe da Mata, não pôde comparecer por estar participando de um evento e que, devido à
urgência na apreciação da matéria, não havia sido possível esperar. Ressaltou, entretanto, que
poderia convidá-lo em outra ocasião para falar mais sobre o PAINT, bem como apresentar o
trabalho que vinha sendo desenvolvido pela AUDIN. Ressaltou, ainda, a importância das
atividades-meio, haja vista que estas repercutiam em cadeia nas atividades-fim da
Universidade. Relembrou também que, ao assumir a reitoria, a AUDIN estava alocada
juntamente ao setor fiscalizado, visto que se encontrava no Gabinete da Reitoria, justificando,
portanto, a necessidade de uma rápida mudança. Ressaltou que, além da excelência
acadêmica, a UFSC também precisava trabalhar para alcançar a excelência administrativa. Por
fim, informou que a UFSC seria também objeto de análise por parte da CGU no que se referia
às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em seguida, passou ao regime de votação. O
Conselho Universitário aprovou por unanimidade o parecer nº 1/2014/CUn, da relatora,
conselheira Elisete Dahmer Pfitscher, pela aprovação do PAINT referente ao exercício de
2014. 7. Informes gerais. 1) O conselheiro Antônio Gabriel Santana Martins informou que
aquela seria a última reunião da conselheira Suelen Cristine Fruneaux e agradeceu a sua
colaboração. 2) O conselheiro Edison Roberto de Souza solicitou esforços por parte da
Administração Central no sentido de oferecer um ambiente de melhor qualidade à
comunidade que utilizava o Centro de Desportos (CDS). Com a palavra, a presidenta
informou que havia sido realizada uma visita pelos pró-reitores de Administração e de
Planejamento e Orçamento ao CDS exatamente para verificar as demandas por obras.
Destacou que uma das prioridades era a revitalização do CDS, iniciando com a pista de
atletismo, que era também um projeto do Ministério dos Esportes. O conselheiro Edison
Roberto de Souza explicou que os encaminhamentos estavam sendo realizados, mas insistiu
que houvesse agilidade nesse processo. 3) O conselheiro George Luiz França indagou se a
demanda por um ginásio coberto nas instalações do Colégio de Aplicação estava sendo
contemplada juntamente com o projeto de revitalização do CDS. Em seguida, prestou
informes referentes às atividades já realizadas pelo grupo de trabalho responsável por
construir uma proposta de revisão das normativas em torno da consulta informal à
comunidade universitária para a escolha de reitores, comunicando que os debates públicos
estavam programados para o início e final dos meses de março e abril, respectivamente. Por
fim, ratificou o pedido para que o blog com o resultado das discussões fosse divulgado na
página eletrônica da UFSC. 4) O conselheiro Paulo Roberto Bernardo e Silva informou que
estava ocorrendo uma grande mobilização do Diretório Central dos Estudantes (DCE) para a
recepção dos calouros no início do semestre letivo. Logo após, informou que seria realizado o
projeto “calourada”, que teria como objetivo a promoção de diversas atividades de integração,
discussão e orientação dos estudantes. Comunicou também que seria realizado o processo
eleitoral para o DCE no mês de maio. 5) O conselheiro Nestor Manoel Habkost falou sobre a
necessidade de gerenciamento dos espaços de estacionamento na UFSC e relatou
acontecimentos ocorridos no Centro de Ciências da Educação (CED) ocasionados por
conflitos decorrentes da utilização irregular desses espaços. 6) O conselheiro Daniel
Dambrowski solicitou que as pautas das sessões do Conselho Universitário, bem como a
disponibilização dos processos, fossem informadas com antecedência, para que fosse possível
4
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uma melhor análise de toda a documentação. 7) A conselheira Joana Maria Pedro colocou que
estava presidindo uma comissão responsável por realizar uma discussão em torno das normas
para progressão à classe de professor titular. Informou os procedimentos que já haviam sido
encaminhados, comunicando que, em breve, encaminharia a proposta para apreciação do
Conselho Universitário. 8) Com a palavra, a presidenta procedeu aos seguintes informes: a)
informou que havia tido a oportunidade de participar, juntamente com a vice-reitora, das
posses dos novos ministros em Brasília, destacando a nomeação de José Henrique Paim, que
exercia anteriormente a função de secretário executivo do Ministério da Educação (MEC); b)
comunicou que havia participado também de reunião do Conselho Pleno da ANDIFES
(Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior),
juntamente com a pró-reitora de Pós-Graduação, Joana Maria Pedro, a qual participou como
presidente do COPROPI (Colégio de Pró-Reitores de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
das IFES). Em seguida, informou que, na ocasião, havia sido possível dialogar com o novo
secretário executivo do MEC, Luís Cláudio Costa, visto que, já no ano anterior, havia sido
obtido o apoio por parte deste e do secretário do Ensino Superior à época, Amaro Lins, em
relação às demandas financeiras da UFSC para execução do projeto REUNI; c) comunicou
que, na reunião da ANDIFES, haviam também participado o ministro José Henrique Paim e o
secretário de Ensino Superior, Paulo Speller, ocasião em que também foram solicitadas
algumas demandas, como a ampliação dos recursos financeiros para permanência estudantil; a
disponibilidade de todas as vagas para professor equivalente do ensino básico, as quais
envolviam o Colégio de Aplicação e Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) e a
solicitação do encaminhamento por parte do MEC em relação à orientação normativa do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) no que se referia aos mandatos de
injunção, que tratava dos processos de aceleração de aposentadorias; d) informou que haveria
a liberação de 6.235 vagas para servidores técnico-administrativos em Educação para as 63
universidades federais brasileiras, em cumprimento à pactuação feita em relação à criação de
novos campi, como o de Blumenau, bem como a liberação de vagas referente ao quadro
equivalente desses profissionais com a disponibilização de 3.240 vagas em março e 2.995
vagas em dezembro daquele ano; e) em relação ao cargo de professores, comunicou que
estava programada a disponibilização de 2.700 vagas para março e 1.540 vagas para
novembro daquele ano; f) informou também que seriam liberadas inicialmente, para todas as
universidades, 150 vagas para a realização de concurso para titular-livre; g) falou também
sobre a preocupação do MEC e da ANDIFES em relação ao programa nacional de formação
de professores, ressaltando a necessidade de uma política nacional para formação de
professores; h) relembrou que fazia parte da comissão de recursos humanos da ANDIFES
desde o ano anterior e relatou as principais ações empreendidas no sentido de mostrar as
condições da UFSC em relação à insuficiência de pessoal técnico-administrativo e professores
no que tange ao projeto REUNI pactuado anteriormente no ano de 2007. Explicou que, no
caso do campus de Blumenau, a pactuação havia sido feita de forma diferente,
compreendendo um maior número de servidores técnico-administrativos e professores,
resultando em quinhentas novas vagas públicas para a região do Vale do Itajaí. Comunicou,
ainda, que, no dia anterior, havia tido a honra de assinar a contratação dos primeiros trinta
professores que atuarão junto ao campus de Blumenau e, na oportunidade, convidou a todos
os conselheiros para participarem da abertura das atividades do referido campus no dia 17 de
março de 2014. Por fim, registrou agradecimentos ao grupo de professores e a uma servidora
técnico-administrativa, os quais tiveram um papel essencial na concretização do campus; i)
informou que, no final do ano, foram feitas algumas avaliações internas, as quais haviam
levado a um diagnóstico de gestão daquilo que ainda precisaria ser realizado nos anos
seguintes; j) agradeceu aos novos pró-reitores empossados – professor Julian Borba, pró-reitor
de Graduação, professora Denise Cord, pró-reitora de Assuntos Estudantis, Maurício Petrucio,
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pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis, e professor Antônio Cezar Bornia, que seria
empossado como pró-reitor de Planejamento e Orçamento na semana seguinte. Agradeceu
também aos professores Beatriz Augusto de Paiva, Roselane Campos, Lauro Francisco Mattei
e Lucia Helena Corrêa Lenzi, pelo trabalho realizado nas respectivas pró-reitorias, destacando
os desafios dos trabalhos que ainda precisavam ser realizados por parte dessas pró-reitorias e
enumerou as prioridades. Finalizou desejando um excelente ano de trabalho a todos,
destacando os princípios norteadores de sua gestão, os quais haviam sido firmados por
ocasião de sua campanha à Reitoria. Nada mais havendo a tratar, a presidenta 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 Deliberativos Centrais, lavrei a presenta 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, 25 de fevereiro de
2014.
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