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ATA Nº 21 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão extraordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 2 de
dezembro de 2014, às 14 horas, na sala
Prof. Ayrton Roberto de Oliveira.
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Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 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 23/2014/CUn,
com a presença dos conselheiros Lúcia Helena Martins Pacheco, Joana Maria Pedro, Jamil
Assreuy Filho, Maristela H. Z. Bortolini, José Carlos Fiad Padilha, Sônia Gonçalves, Áurea
Elisabeth Linder, Nestor Manoel Habkost, Ademir Valdir dos Santos, Sérgio Fernando Torres
de Freitas, Celso Spada, Lício Hernanes Bezerra, Wilson Erbs, Nilton da Silva Branco,
Ubaldo César Balthazar, Rogério Silva Portanova, Arnoldo Debatin Neto, Carlos Augusto
Locatelli, Luciano Lazzaris Fernandes, Sônia Weidner Maluf, Kátia Maheirie, Edson Roberto
de Pieri, Gregório Jean Varvakis Rados, Janaina das Neves, Vitório Bruno Mazzola, William
Barbosa Vianna, Oscar José Rover, Danilo de Paiva Almeida, Alacoque Lorenzini Erdmann,
Roberto Caldas de Andrade Pinto, Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Luiz Gonzaga Coelho,
Helena Olinda Dalri, Hélio Rodak de Quadros Junior, Luciano Antônio Agnes, Paulo
Fernando Liedtke, Luiz Eduardo Mafra Moraes, Mateus Stallivieri da Costa, Leonardo Bruno
Pereira de Moraes, Isaac Kofi Medeiros, Michele de Mello, Vitor de Amorin Gomes Rocho,
Paula Vieira Parreiras Gomes, Bruno Locks Floriani e Rafael Ferraz Cella, 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. Ato contínuo, justificou a
ausência dos conselheiros Elisete Dahmer Pfitscher, Luis Carlos Cancellier de Olivo,
Sebastião Roberto Soares, Yan de Souza Carreirão, Luiz Otávio Pimentel, Edison Roberto de
Souza, Andreia Barbieri Zanluchi, Simone Galiotto, Ricardo José Valdameri, Edison da Rosa,
Aimê Rachel Magenta Magalhães, Pedro Antonio de Melo, Maria Lúcia Barbosa
Vasconcellos, Helton Ricardo Ouriques, Vitor Augusto Joenk, Verena Wiggers e George Luiz
França. Em seguida, a presidenta submeteu à apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada
por unanimidade, com a retirada dos pontos um, dois e cinco, os quais se referiam à
apreciação das atas das sessões extraordinárias realizadas em 19 de agosto e 23 de setembro
de 2014, e aos Processos nº 23080.056120/2013-47, que tratava da minuta de Resolução
Normativa sobre as normas que regulamentariam a atividade de pesquisa na UFSC, e
23080.016836/2014-92, que tratava do relatório final do grupo de trabalho para revisão da
normativa de consulta informal à comunidade universitária para escolha de reitores, haja vista
que os relatores não haviam finalizado seus pareceres. Na sequência, a presidenta consultou a
plenária sobre a solicitação de participação, com direito à voz, do professor Tiago Antonio
Fiorentino, representante dos professores do Campus Joinville. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. Logo após, a presidenta deu continuidade à sessão, com a apreciação dos
seguintes pontos de pauta: 3. Apresentação do Processo nº 23080.049279/2013-13,
referente à solicitação de alteração do art. 16 do Estatuto da Universidade Federal de
Santa Catarina, que dispunha sobre a composição do Conselho Universitário, no que se
referia à representação discente. A presidenta passou a palavra ao conselheiro Leonardo
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Bruno Pereira de Moraes para que procedesse à apresentação do processo em tela. Com a
palavra, o conselheiro expôs que o referido processo havia iniciado em setembro do ano de
2013, a partir de uma análise feita pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) sobre a
participação discente no Conselho Universitário, destacando que havia procedido a uma
análise histórica desde a década de 1970 junto ao Arquivo Central, a respeito das mudanças
estatutárias ocorridas nas representações discentes no Conselho Universitário. Em seguida,
apresentou a composição vigente do Conselho Universitário em termos de porcentagens das
representações e falou das diretrizes do Ministério da Educação (MEC) no que dizia respeito à
legislação sobre o assunto. Argumentou que, diante da institucionalização dos campi e da
inclusão automaticamente na composição do Conselho Universitário, seriam acrescentados
quatro diretores e quatro professores representantes do magistério superior dessas unidades.
Dessa forma, explicou que haveria uma diminuição nas demais representações, com setenta e
três por cento de representantes docentes e vinte e sete por cento de representantes não
docentes. Nesse sentido, apresentou duas propostas. A proposta inicial era de acréscimo da
representação de quatro discentes, entretanto, essa inclusão ocasionaria a diminuição do
percentual docente abaixo de setenta por cento. Explicou que, por isso, seria necessária a
inclusão de mais um docente, sugerindo a inclusão do pró-reitor de assuntos estudantis.
Salientou que esses discentes seriam escolhidos pelas entidades representativas dos campi e
não pelo DCE. Ato contínuo, ressaltou o parecer elaborado pela conselheira Sônia Weidner
Maluf, que havia proposto que a representação discente fosse de um quinto dos membros não
discentes, como acontecia no Conselho de Unidade. No entanto, explicou que nesses
conselhos não havia representantes externos e que esse cálculo, quando aplicado ao Conselho
Universitário, distorceria as proporções das representações. Falou também de uma última
proposta, que também havia sido abordada pela conselheira Sônia Weidner Maluf em seu
parecer e também pela Associação de Pós-Graduandos da UFSC, para inclusão de duas
representações discentes dos programas de pós-graduação no Conselho Universitário,
explicando que atualmente o DCE cedia uma cadeira para essa representação. Por fim, disse
que solicitaria posteriormente, antes da designação do relator, a digitalização dos estatutos
anteriores que estavam no Arquivo Central e que anexaria ao processo a apresentação feita
por ele durante a sessão. Logo após, a presidenta passou a palavra à conselheira Sônia
Weidner Maluf, presidente da comissão responsável pela análise do pleito, para que fizesse
suas considerações. Com palavra, a conselheira pediu esclarecimentos ao conselheiro
Leonardo Bruno Pereira de Moraes em relação ao quantitativo geral das propostas
apresentadas. O conselheiro respondeu, informando que a primeira proposta passaria ao
quantitativo de seis membros do DCE, com acréscimo de quatro membros discentes dos
campi. No caso da segunda proposta, explicou que, para acrescentar um membro da pósgraduação, seria necessário acrescentar mais representantes docentes, e o DCE ficaria
responsável também pelos representantes dos campi, além dos da graduação. Na sequência, a
conselheira Sônia Weidner Maluf prosseguiu dizendo que a ideia da comissão havia sido
reproduzir, no Conselho Universitário, a mesma lógica da representação discente das câmaras
e que a proposta se baseava em dois princípios: a inclusão da pós-graduação a princípio seria
sem distinção entre graduação e pós-graduação; e o regimento não definiria especificamente
que as novas representações seriam dos campi, mantendo, dessa forma, o princípio geral de
representação discente, cabendo ao movimento estudantil a decisão de distribuição das
cadeiras. Em discussão, após manifestações dos conselheiros, o conselheiro Leonardo Bruno
Pereira de Moraes procedeu às suas considerações finais, solicitando que o processo em tela
fosse inserido na pauta para apreciação do Conselho Universitário na mesma ocasião da
apreciação da reformulação da estrutura universitária, com a institucionalização dos campi.
Em seguida, diante das colocações dos conselheiros, a presidenta disse que outras propostas
poderiam ser feitas, ressaltando que os processos ou as proposições que requeressem
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mudanças estatutárias ou regimentais seriam agrupados para reunião especial com pauta a ser
aprovada previamente pelo plenário, de acordo com o § 1º do art. 16 do Regimento Interno do
Conselho Universitário, informando, por fim, que os encaminhamentos pertinentes seriam
providenciados. 4. Processo nº 23080.018896/2013-69 – Apreciação da minuta do Acordo
de Cooperação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Sapiens Parque. A
presidenta passou a palavra ao relator José Carlos Fiad Padilha, o qual procedeu à leitura de
seu parecer, favorável à aprovação do acordo de cooperação entre a UFSC e o Sapiens Park.
Em discussão, a conselheira Helena Olinda Dalri solicitou que fossem lidos o Memorando nº
80/2013 da Pró-Reitoria de Pesquisa e o conteúdo do acordo. Na sequência, o conselheiro
Hélio Rodak de Quadros Junior solicitou vista dos autos, o que foi concedido pela presidenta,
encerrando-se assim a apreciação da matéria. 6. Informes gerais. 1) A presidenta informou
que haveria ainda duas reuniões, previstas para os dias 9 e 11 de dezembro de 2014, para
finalização dos processos pendentes, ressaltando que as reuniões do Conselho Universitário
eram prioritárias em relação a quaisquer outras atividades. Logo após, disse que era
importante que todos os conselheiros participassem do último debate institucional sobre a
institucionalização dos campi, que seria realizado na quinta-feira seguinte, às 19h. Informou
que estavam disponíveis, na página da UFSC, os vídeos contendo todos os debates sobre a
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e que, por sugestão da conselheira
Lúcia Helena Martins Pacheco, cada conselheiro receberia um CD a fim de facilitar a
consulta. Comunicou que havia participado de uma reunião da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) na semana anterior, em que
fora tratada a questão da possibilidade de uma redução do orçamento para o ano seguinte. No
entanto, disse que os reitores tiveram a garantia, por parte do secretário executivo do MEC,
Luis Cláudio Costa, que também havia participado da citada reunião, de que medidas seriam
tomadas para garantir a prioridade da área de educação nas políticas do Governo Federal.
Divulgou a realização do show com Yamandu Costa, que seria realizado no Centro de
Eventos no dia 18 de dezembro em comemoração aos 54 anos da UFSC. Disse que o evento
estava sendo organizado pela Secretaria de Cultura e pela Diretoria-Geral de Comunicação e
seria gratuito e aberto à comunidade. Ato contínuo, comunicou que os professores Airton L.
Cerqueira Leite Seelaender e Jeanine Nicolazzi Philippi estavam deixando a Secretaria de
Aperfeiçoamento Institucional (SEAI), ressaltando que os professores haviam se
comprometido com a gestão durante um período de dois anos. Por fim, agradeceu o grande
esforço empreendido por esses professores em adequar a instituição às legislações. 2) O
conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior informou que seria realizado, naquele dia, um
congresso no Sindicato dos Trabalhadores da UFSC (SINTUFSC), às 18h, que se estenderia
pelos dois dias seguintes, encerrando com uma assembleia estatutária. Por fim, 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
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, 2 de dezembro de 2014.
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