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ATA Nº 4 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

Ata da sessão extraordinária do Conselho 

Universitário realizada no dia 15 de abril de 

2014, às 8 horas e 30 minutos, na sala Prof. 

Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, 1 

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

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 3 

05/2014/CUn, com a presença dos conselheiros Lúcia Helena Martins Pacheco, Julian 4 

Borba, Juarez Vieira do Nascimento, Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, Pedro Luiz 5 

Manique Barreto, Aimê Rachel Magenta Magalhães, Sônia Gonçalves, Tadeu Lemos, Áurea 6 

Elisabeth Linder, Nestor Manoel Habkost, Ademir Valdir dos Santos, Sérgio Fernando 7 

Torres de Freitas, Celso Spada, Valdir Rosa Correia, Nilton da Silva Branco, Luis Carlos 8 

Cancellier de Olivo, Luiz Henrique Urquart de Cademartori, Felício Wessling Margotti, 9 

Carlos Augusto Locatelli, Edison Roberto de Souza, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, 10 

Paulo Pinheiro Machado, Sônia Weidner Maluf, Kátia Maheirie, Elisete Dahmer Pfitscher, 11 

Rolf Hermann Erdmann, Flávio da Cruz, Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean Varvakis 12 

Rados, Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, Rafael Victorino Devos, Rogério da Silva Nunes, 13 

José Leomar Todesco, Cíntia de La Rocha Freitas, Cristiane Derani, Roberto Caldas de 14 

Andrade Pinto, Marisa Brascher Basilio Medeiros, George Luiz França, Simone Galioto, 15 

Luiz Gonzaga Coelho, Antonio Gabriel Santana Martins, Helena Olinda Dalri, Hélio Rodak 16 

de Quadros Junior, Paulo Fernando Liedtke, Carla de Avellar Lopes, Jonatan Sernajotto 17 

Urbano de Moraes, Bia Borges Ferraro, Matheus Rodrigues Lima Affonso Garcia e dos 18 

convidados Paulo César Leite Esteves, representando o Campus de Araranguá, e Luís 19 

Fernando Peres Calil, representando o Campus Joinville, sob a presidência da professora 20 

Roselane Neckel, reitora da UFSC. Havendo número legal, a presidenta cumprimentou os 21 

conselheiros presentes e deu por aberta a sessão. Justificou a ausência dos conselheiros 22 

Tainam Marinho Pessoto, Rosana Maria Prazeres, Isaac Kofi Medeiros e Paulo Roberto 23 

Bernardo e Silva. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia. Após discussões, em 24 

relação aos pontos sete e oito da pauta, diante da manifestação do conselheiro Hélio Rodak 25 

de Quadros Junior e da conselheira Helena Olinda Dalri a respeito do não atendimento por 26 

parte da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), no prazo de 27 

sessenta dias, dos encaminhamentos exarados pelo Conselho Universitário no ano anterior e 28 

diante das solicitações da conselheira Helena Olinda Dalri e do conselheiro Carlos Augusto 29 

Locatelli de retirada dos referidos pontos e diante da dúvida da presidência quanto ao teor 30 

dos encaminhamentos realizados no ano anterior em relação à referida fundação, a 31 

presidenta informou que os citados pontos, os quais se referiam aos Processos nº 32 

23080.045643/2013-68 e 23080.076487/2013-87, respectivamente, seguiriam para 33 

diligência. Em seguida, solicitou à secretária dos Órgãos Deliberativos Centrais que 34 

providenciasse um levantamento acerca dos referidos encaminhamentos, para posterior 35 

apreciação. Informou, ainda, que a resolução normativa sobre as fundações poderia ser 36 

apresentada preliminarmente. Ato contínuo, comunicou que o conselheiro Gregório Jean 37 
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Varvakis Rados havia encaminhado um memorando o qual solicitava informações acerca de 38 

quais medidas haviam sido tomadas em relação ao ocorrido no dia 25 de março de 2014 e 39 

acerca dos impactos desse fato sobre a imagem e o patrimônio da Universidade. A presidenta 40 

sugeriu que poderia prestar esclarecimentos acerca do assunto após o ponto quatro da pauta. 41 

Com relação à solicitação dos conselheiros Antonio Gabriel Santana Martins e Gregório Jean 42 

Varvakis Rados de retirada do ponto três, o qual se referia à apreciação das solicitações de 43 

alteração na composição dos membros do grupo de trabalho responsável pela elaboração de 44 

uma proposta de revisão e atualização das normativas em torno da consulta informal à 45 

comunidade universitária para a escolha de reitores, a presidenta ressaltou a importância de 46 

se apreciar o assunto, mesmo diante da entrega do relatório final pelo grupo de trabalho, 47 

tendo em vista as solicitações do conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo e do Sindicato 48 

dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina (APUFSC-Sindical). Com 49 

relação ao pedido do conselheiro Antonio Gabriel Santana Martins de inversão entre os 50 

pontos quatro e dois, a presidenta propôs que esta fosse realizada entre os pontos quatro e 51 

três. Com a palavra, o conselheiro manifestou concordância. Ato contínuo, respondendo à 52 

solicitação do conselheiro Paulo Pinheiro Machado pelo posicionamento do Conselho 53 

Universitário frente os acontecimentos do dia 25 de março de 2014, a presidenta informou 54 

que esse ponto entraria na pauta na sessão seguinte. Na sequência, a presidenta passou ao 55 

regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade a ordem do dia, com 56 

as seguintes alterações: a) inversão entre os pontos três e quatro, de modo que a apreciação 57 

da moção de apoio à greve dos servidores técnico-administrativos em Educação passou ao 58 

ponto três; b) inclusão, como ponto cinco, do informe acerca das providências que estavam 59 

sendo tomadas pela Administração Central em relação aos acontecimentos do dia 25 de 60 

março de 2014; c) retirada da pauta dos pontos sete e oito para encaminhamento de 61 

diligência. Na sequência, a presidenta deu continuidade à sessão, com a apreciação dos 62 

seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação das atas da sessão extraordinária realizada em 63 

5 de novembro de 2013 e das sessões ordinárias realizadas em 25 de fevereiro de 2014 e 64 

em 25 de março de 2014. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Processo nº 65 

23080.049997/2011-10 – Apresentação do parecer sobre a cessão de área da 66 

Universidade Federal de Santa Catarina para alargamento da Rua Deputado Antônio 67 

Edu Vieira e definição da data e horário da audiência pública sobre o tema. Com a 68 

palavra, o relator Paulo Pinheiro Machado procedeu à leitura de seu parecer, favorável a que 69 

o Conselho Universitário autorizasse a Reitoria da UFSC a ceder ao Município o terreno 70 

necessário à obra de ampliação da Rua Deputado Antônio Edu Vieira, tendo em vista as 71 

diretrizes consensuais presentes no Relatório da Comissão de Estudo de Transportes e 72 

Mobilidade Urbana do Campus Trindade e da Bacia do Itacorubi (CETMU) e o Protocolo de 73 

Intenções assinado entre a Prefeitura Municipal de Florianópolis e a UFSC. Ressaltou que a 74 

cessão deveria ser avaliada em sua extensão métrica e localização precisa pelo corpo técnico 75 

da UFSC (DPAE-PROPLAN) após a apresentação pública do projeto definitivo e completo 76 

elaborado pelo Município. Por fim, colocou que, resolvidas as questões técnicas de 77 

engenharia e urbanismo e observando o cumprimento em projeto das diretrizes consensuais 78 

da CETMU e do Protocolo de Intenções, a Procuradoria Federal da UFSC instruiria a 79 

Universidade na observação dos trâmites legais da transferência de patrimônio ao Município. 80 

Após discussões, o relator esclareceu as questões levantadas pelos conselheiros e acatou as 81 

seguintes inclusões ao seu parecer: a) em relação ao Protocolo de Intenções, recomendaria 82 

que a Prefeitura realizasse uma estimativa dos valores orçados para os itens constantes como 83 

contrapartidas desta, conforme proposição do conselheiro Flávio da Cruz; b) incluiria a 84 

metragem quadrada da área dos prédios do Centro de Desportos (CDS) que seriam atingidos 85 

pelas obras, conforme proposição do conselheiro Edison Roberto de Souza. Na sequência, o 86 

conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior solicitou vista dos autos. Com a palavra, a 87 
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presidenta acatou o pedido do conselheiro; no entanto, propôs a manutenção das inscrições 88 

para que os posicionamentos fossem colocados, tendo em vista que o ponto não seria 89 

deliberado naquela sessão. A proposição foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a 90 

presidenta deu continuidade às falas. Em sua fala a conselheira Helena Dalri registrou o 91 

curto prazo proposto para a audiência pública; a necessidade de fazer um paralelo entre o 92 

parecer do relator anterior Sérgio Schlatter e o parecer do atual relator Paulo Pinheiro 93 

Machado; contradições nos esclarecimentos do relator em relação ao final de seu parecer; 94 

que a Universidade não tem poder sobre a execução de obras fora do Campus, como consta 95 

no protocolo de intenções e como exemplo, foi dado, a não construção até hoje da ciclovia 96 

na Madre Benvenuta; questionou a inexistência de projeto por parte da Prefeitura Municipal 97 

de Florianópolis, bem como a falta de senso crítico da Universidade, nesta discussão; deixou 98 

como proposta a realização de audiência pública, num prazo após vinte dias, a partir desta 99 

data, sendo realizada em três dias diferentes e em turnos diferentes. Fez a leitura e solicitou a 100 

inclusão da Carta Aberta à Reitora e aos Conselheiros do CUn, assinada pelos Apoiadores do 101 

Relatório Alternativo da CETMU, no processo 23080.049997/2011-10, o que foi aceito pela 102 

Presidência daquela sessão. Após manifestações dos conselheiros, passou ao regime de 103 

votação dos encaminhamentos suscitados durante a discussão. Em votação, o Conselho 104 

Universitário deliberou o que segue: 1) foi aprovada por maioria a realização de uma 105 

audiência pública no dia 29 de abril de 2014; 2) foi aprovado por unanimidade que a mesa 106 

deveria ser presidida pelo presidente da CETMU, professor Carlos Antônio Oliveira Vieira, 107 

e composta por dois representantes da UFSC, dois representantes da Prefeitura Municipal de 108 

Florianópolis e dois representantes da comunidade, os quais deveriam ser membros da 109 

referida comissão. A audiência pública iniciaria às 19 horas, com encerramento às 22 horas, 110 

em local a ser definido pela Administração Central, com ampla divulgação. Inicialmente 111 

seriam concedidos vinte minutos para cada representação, divididos em dez minutos para 112 

cada representante; 3) foram aprovadas por unanimidade as proposições constantes no 113 

documento apresentado pela conselheira Helena Olinda Dalri, o qual havia sido redigido 114 

pelos apoiadores do relatório alternativo da CETMU, solicitando que fosse dado grande 115 

destaque à convocação da audiência pública mediante convocação oficial da Reitoria, com 116 

especial atenção à realização e organização da audiência pública com ampla divulgação 117 

através de elaboração de texto informativo, utilização da página da UFSC para divulgação, 118 

elaboração de comunicados oficiais, elaboração de cartazes, definição e divulgação do local 119 

para atender a um número significativo de participantes; 4) foi aprovada por maioria a 120 

proposição do conselheiro Paulo Fernando Liedtke, de realização de um estudo técnico para 121 

verificar a viabilidade de outro acessos alternativos ao campus, incluindo a sugestão da 122 

presidenta, de que esse estudo fosse contemplado junto aos trabalhos referentes ao Plano 123 

Diretor da UFSC. 3. Apreciação da Moção de Apoio à Greve dos servidores técnico-124 

administrativos em Educação. A presidenta passou a palavra ao conselheiro Antonio 125 

Gabriel Santana Martins, o qual estava representando o comando local de greve. Com a 126 

palavra, o conselheiro informou que da referida moção havia sido redigida pelo comando 127 

local de greve em reunião ordinária e que esse tipo de documento vinha sendo aprovado nos 128 

conselhos universitários de outras universidades que também haviam aderido à greve. Na 129 

sequência, o conselheiro procedeu à leitura da moção. Após discussões e diante das 130 

proposições dos conselheiros e da presidência de mudanças no documento, o texto foi 131 

colocado em regime de votação, com a concordância do conselheiro Antonio Gabriel 132 

Santana Martins e dos demais membros representantes dos servidores técnico-133 

administrativos em presentes. Em votação, o Conselho Universitário aprovou por 134 

unanimidade a moção de apoio com a seguinte redação: “O Conselho Universitário (CUn) da 135 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) reconhece o direito constitucional à greve 136 

dos Técnico-Administrativos em Educação e reforça o compromisso de todos os segmentos 137 
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que compõem a UFSC de solicitar a reabertura do processo de negociação”. Na sequência, 138 

diante do adiantado da hora, a presidenta informou que os demais pontos constantes na pauta 139 

seriam apreciados na sessão seguinte. No entanto, prestou um breve esclarecimento acerca 140 

do assunto aprovado como ponto cinco da pauta, relacionado aos acontecimentos do dia 25 141 

de março de 2014 no campus da UFSC em Florianópolis. Informou que os encaminhamentos 142 

em relação à defesa da imagem da instituição e de seus gestores estavam sendo realizados 143 

via Advocacia-Geral da União. Comunicou, ainda, que seria constituído um grupo de 144 

trabalho institucional para tratar da temática sobre segurança na UFSC, o qual seria 145 

responsável pela realização de audiências públicas junto à comunidade universitária, no 146 

intuito de fazer o tratamento político dessa questão. Em seguida, diante do adiantado da 147 

hora, a presidenta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para 148 

constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos 149 

Centrais, lavrei a presenta ata, que, se aprovada, será assinada pela senhora presidenta e 150 

pelos demais conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio 151 

digital. Florianópolis, 15 de abril de 2014.  152 


