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ATA Nº 3 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 31 de março
de 2015, às 14 horas, na sala Prof. Ayrton
Roberto de Oliveira.
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Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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 3/2015/CUn,
com a presença dos conselheiros Rogério Luiz de Souza, Joana Maria Pedro, Jamil Assreuy
Filho, Edison da Rosa, José Carlos Fiad Padilha, Aimê Rachel Magenta Magalhães, Sônia
Gonçalves, Carlos Alberto Zanetti, Nestor Manoel Habkost, Ademir Valdir dos Santos,
Sérgio Fernando Torres de Freitas, Celso Spada, Valdir Rosa Correia, Wilson Erbs, Ulbaldo
César Balthazar, Rogério Silva Portanova, Felício Wessling Margotti, Arnoldo Debatin Neto,
Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos, Edison Roberto de Souza, Paulo Pinheiro Machado,
Kátia Maheirie, Elisete Dahmer Pfitscher, Helton Ricardo Ouriques, Sebastião Roberto
Soares, Gregório Jean Varvakis Rados, Janaina das Neves, Vitório Bruno Mazzola, Áureo
Mafra de Moraes, William Barbosa Vianna, Oscar José Rover, Daniel Marins, Alacoque
Lorenzini Erdmann, Gerson Coimbra de Figueiredo Neto, Paulo Antunes Horta Júnior, Pedro
Antonio de Melo, Verena Wiggers, Tatiane Mecabô Cupello, Ricardo José Valdameri,
Luciano Antonio Agnes, Mateus Stallivieri da Costa, Marcus Vinicius dos Santos, Gustavo
Stollmeier Matiola, Leonardo Ulisses Moraes, Vitor Augusto Joenk, Bruno Locks Floriani e
Rafael Ferraz Cella, sob a presidência da professora Lúcia Helena Martins Pacheco, reitora
em exercício da UFSC. Havendo número legal, a presidenta cumprimentou os conselheiros
presentes e deu por aberta a sessão. Na sequência, procedeu ao ato de posse dos professores
Daniel Martins para, na condição de titular, representar a Câmara de Extensão no Conselho
Universitário, com mandato a expirar-se em 4 de abril de 2016; Carlos Roberto Zanetti e
Luciane Maria Perazzolo para, na condição de titular e suplente, respectivamente,
representarem o Centro de Ciências Biológicas no Conselho Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina, com mandato a expirar-se em 23 de março de 2017; e do discente
Gerson Coimbra de Figueiredo Neto para, na condição de titular representar a Câmara de
Pesquisa no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 3 de julho de 2015. Ato
contínuo, justificou a ausência do conselheiro Yan de Souza Carreirão e submeteu à
apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada por unanimidade. Os conselheiros Rogério
Silva Portanova e Celso Spada solicitaram a inclusão de pauta dos Processos nº
23080.066735/2014-62 e 23080.003640/2015-19, respectivamente, para a sessão ordinária
seguinte, o que foi aprovado por unanimidade. Após, o Conselho Universitário aprovou as
solicitações de participação do conselheiro Hélio Rodak de Quadros Junior, que se encontrava
em férias, como ouvinte, e de Soraia Selva da Luz, coordenadora de Avaliação e Apoio
Pedagógico, no ponto dois da pauta, referente à resolução normativa sobre o Programa de
Monitoria. Em seguida, a presidenta concedeu a palavra ao conselheiro William Barbosa
Vianna, o qual solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento dos discentes Diogo
Cuiabano Medeiros e Cláudio Saturnino Leite Filho, chamando a atenção para que todos
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refletissem sobre o papel da Universidade na discussão a respeito de políticas públicas e
privadas nas atividades de lazer dos jovens. Após o minuto de silêncio, a presidenta passou à
ordem do dia. 1. Apreciação das atas da sessão ordinária realizada em 27 de novembro
de 2014 e das sessões extraordinárias realizadas em 4 e 20 de novembro de 2014 e em 2,
9, 11 e 16 de dezembro de 2014. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2.
Processo nº 23080.003738/2014-95 – Apreciação da resolução normativa que
regulamenta o Programa de Monitoria da Universidade Federal de Santa Catarina. A
presidenta passou a palavra à relatora Kátia Maheirie, a qual procedeu à leitura de seu parecer,
favorável à minuta proposta pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), com acréscimos
de modificações, conforme descrito no referido parecer. Em discussão, o conselheiro Ademir
Valdir dos Santos solicitou vista dos autos, o que foi concedido pela presidenta, a qual,
mesmo diante o pedido, solicitou que as inscrições para manifestações fossem mantidas. O
conselheiro Ademir Valdir dos Santos propôs que as sugestões dos conselheiros fossem
encaminhadas para o seu e-mail, para que as considerasse em seu parecer. Em votação, o
Conselho Universitário aprovou por maioria a proposição do conselheiro Ademir Valdir dos
Santos. 3. Processo nº 23080.073076/2014-11 – Apreciação da solicitação de
recredenciamento da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE)
junto à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e do Relatório Anual de Gestão
referente ao exercício de 2013. A presidenta passou a palavra ao relator Wilson Erbs, o qual
procedeu à leitura de seu parecer, favorável à solicitação. Em discussão, não havendo
manifestações, passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por
maioria o Parecer nº 7/2015/CUn, do relator Wilson Erbs, favorável à aprovação do
recredenciamento da FEPESE junto à UFFS. Registra-se a declaração de impedimento para
votação da matéria do conselheiro Helton Ricardo Ouriques, por ser membro do Conselho
Curador da FEPESE, indicado pelo Conselho Universitário. 4. Processo nº
23080.005106/2015-47 – Apreciação da proposta de substituição dos servidores Daniel
Dambrowski e Antônio Grabriel Santana Martins no grupo de trabalho responsável por
elaborar proposta de institucionalização dos campi da Universidade Federal de Santa
Catarina. A presidenta passou a palavra ao relator Gregório Jean Varvakis Rados, contrário à
aprovação da matéria. Em discussão, após manifestações dos conselheiros e esclarecimentos
prestados, inclusive pelo professor Carlos Antonio Oliveira Vieira, presidente do grupo de
trabalho, em relação ao andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo, passou-se ao
regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por maioria o Parecer nº 5/2015/CUn,
do relator Gregório Jean Varvakis Rados, contrário à ampliação do prazo, uma vez que este já
se encontrava excedido em aproxidamente noventa dias, e favorável ao envio da proposta o
mais brevemente possível ao Conselho Universitário, para apreciação. 5. Indicação de
membros para compor o grupo de trabalho que será responsável pela elaboração de
proposta para revisão do Regimento Interno do Conselho Universitário. A presidenta
passou a palavra à secretária Juliana Cidrack, a qual explicou que a ideia de revisão do
Regimento Interno havia partido da equipe da Secretaria dos Órgãos Deliberativos, tendo em
vista algumas lacunas existentes no Regimento em vigor. Em discussão, o conselheiro Áureo
Mafra de Moraes afirmou que em termos processuais o encaminhamento deveria ter partido
de uma prévia exposição de motivos que identificasse as lacunas mencionadas, para que o
Conselho soubesse quais elementos deveriam ser ajustados. O conselheiro Sebastião Roberto
Soares sugeriu a realização de um trabalho mais amplo de revisão de toda a legislação da
Universidade, a exemplo do que estava sendo realizado pelo Governo do Estado de Santa
Catarina, em parceria com a própria UFSC. Após outras manifestações, com a palavra, o
conselheiro Ademir Valdir dos Santos questionou qual era o prazo em que teria para entregar
o seu parecer de vista em relação ao ponto dois da pauta, haja vista que o Regimento não
esclarecia a questão. Em resposta, a presidenta informou que a prática que vinha sendo
2

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

adotada era a devolução do processo à Secretaria em setenta e duas horas e a entrega do
parecer em quarenta e oito horas antes da reunião. Nesse sentido, o conselheiro Ademir Valdir
dos Santos indagou quando seria a reunião seguinte, solicitando, caso houvesse a
programação de uma reunião na semana seguinte, que a matéria em questão, devido a sua
complexidade, fosse excepcionalmente adiada por mais uma semana. Com a chegada da
reitora Roselane Neckel, esta explicou que, quando da leitura do Regimento Interno do
Conselho, muitas vezes eram identificados problemas redacionais e que algumas questões
nem sempre ficavam claras. Sobre a proposição do conselheiro Áureo Mafra de Moraes,
argumentou que a partir do momento em que um grupo de trabalho se debruçasse sobre o
Regimento e fizesse um amplo estudo fatalmente acabaria elaborando uma minuta a ser
apresentada por meio de uma exposição de motivos. Dessa forma, disse que a proposta era
compor um grupo pequeno, com um representante de cada categoria, que conversasse com
seus representados, mesmo porque o Regimento Interno do Conselho Universitário acabaria
também interferindo no funcionamento de outros órgãos colegiados da Universidade. Em
seguida, a presidenta passou ao regime de votação, considerando também a proposta do
conselheiro Áureo Mafra de Moraes. O Conselho Universitário aprovou por maioria a
composição de um grupo de trabalho para a revisão do Regimento Interno do Conselho
Universitário. Aprovou, ainda, por unanimidade, a composição do referido grupo conforme
segue: professores Áureo Mafra de Moraes, titular, e Gregório Jean Varvakis Rados,
suplente; servidores técnico-administrativos em Educação Hélio Rodak de Quadros Júnior,
titular, e Luciano Antonio Agnes, suplente; discentes Gustavo Stollmeier Matiola, titular, e
Rafael Ferraz Cella, suplente; as secretárias dos Órgãos Deliberativos, Juliana Cidrack Freire
do Vale e Raquel Pinheiro. Em seguida, a presidência dos trabalhos foi passada à reitora,
professora Roselane Neckel. 6. Processo nº 23080.012260/2015-75 – Apreciação da
Prestação de Contas e do Relatório de Gestão da Universidade Federal de Santa
Catarina referentes ao exercício de 2014 – Decisão Normativa TCU 140, de 15 de
outubro de 2014. Com a palavra, a presidenta solicitou autorização para que, antes da leitura
do parecer, fosse realizada uma apresentação por parte da equipe da Pró-Reitoria de
Planejamento e Orçamento (PROPLAN), Antonio Cezar Bornia e Anna Cecilia Amaral
Petrassi, pró-reitor e pró-reitora adjunta, sobre a elaboração da Prestação de Contas e do
Relatório de Gestão. Informou que, como o Conselho de Curadores não havia apreciado os
autos, o parecer da relatora Elisete Dahmer Pfitscher estava propondo exatamente baixar o
processo em diligência ao Conselho de Curadores. Em discussão, o conselheiro Áureo Mafra
de Moraes propôs que se realizasse a apresentação por parte da PROPLAN e do parecer da
relatora, haja vista que não haveria deliberação sobre a matéria naquele dia. Em votação, o
Conselho Universitário aprovou a proposição de apresentação por parte da PROPLAN e do
parecer da relatora. A presidenta ressaltou, ainda, que tinha havido uma alteração no prazo de
entrega do documento ao Tribunal de Contas da União (TCU), tendo em vista que a
elaboração deste era realizada quando findo o ano, tendo sempre o prazo de 31 de março para
entrega. Logo após, passou a palavra à relatora Elisete Dahmer Pfitscher, a qual procedeu à
leitura de seu parecer, solicitando baixar o processo em diligência a fim de obter as
informações do Conselho de Curadores. Na sequência, o professor Antonio Cézar Bornia
procedeu à apresentação, destacando que o documento representava o cumprimento da
obrigação constitucional de prestação de contas e que o seu conteúdo era determinado por
portaria baixada anualmente pelo TCU. Em seguida, discorreu sobre a estruturação das peças,
dos procedimentos seguidos pela PROPLAN na elaboração destas, bem como das tramitações
do processo. Em discussão, após manifestações dos conselheiros e esclarecimentos prestados
pelo professor Antonio Cézar Bornia, a presidenta informou que o processo seria apreciado
em uma reunião futura. 7. Processo nº 23080.014634/2015-97 – Indicação de membros
para comporem a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A presidenta passou
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a palavra à relatora Maria Lúcia Barbosa de Vasconcellos, a qual procedeu à leitura de seu
parecer, favorável ao acatamento da nominata para a composição da CPPD, mandato 20152016. Em discussão, o conselheiro Sérgio Fernando Torres de Freitas questionou por que o
nome da professora Maria Santos Reis Bonorino Figueiredo apresenta-va ao mesmo tempo
como titular, como indicação do Conselho Universitário, e suplente, representante do
Magistério da Educação Superior. Solicitou também esclarecimentos acerca da possibilidade
de recondução de mandatos. Em resposta, o professor Rogério Luiz de Souza esclareceu que
os candidatos apresentados como titulares haviam sido os que obtiveram maior votação e os
suplentes era aqueles que haviam obtido menor votação. No entanto, pela dificuldade na
disponibilização de candidatos, não foi possível o preenchimento de todo o quadro da CPPD.
Explicou que a Pró-Reitoria de Graduação era responsável por iniciar o processo leitoral de
composição da CPPD e também por fazer a indicação de nomes, para que o Conselho
Universitário analisasse a indicação de seus membros na referida comissão. Em relação à
situação da professora Maria Santos Reis Bonorino Figueiredo, esclareceu que, se o Conselho
Universitário a indicasse, esta perderia a condição de suplente na outra representação. Por
fim, afirmou que a recondução era permitida uma única vez para os candidatos eleitos e não
para os candidatos indicados. Após outras manifestações, com a palavra, a relatora informou
que poderia reformular o seu parecer, em relação à responsabilização das direções dos centros
de ensino pelo adiamento do processo eleitoral, conforme colocado pelos conselheiros Edison
Roberto de Souza e Paulo Pinheiro Machado, podendo apenas mencionar que o processo
havia apresentado alterações nas suas datas por questões operacionais. Por não haver
consenso em relação à interpretação da Resolução nº 14/CUn/2008 no que dizia respeito ao
mandato dos representantes e a sua recondução, o conselheiro Sérgio Fernando Torres de
Freitas pediu vista dos autos, encerrando-se, assim, a apreciação da matéria. 8. Processo nº
23080.002148/2015-26 – Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) junto à Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS). A presidenta passou a palavra ao conselheiro Arnoldo Debatin Neto,
o qual procedeu à leitura do parecer exarado pela relator Felício Wessling Margotti, favorável
à solicitação. Em discussão, não havendo manifestações, a presidenta passou ao regime de
votação. O Conselho Universitário aprovou por maioria o Parecer nº 6/2015/CUn, do relator
Felício Wessling Margotti, favorável à aprovação do recredenciamento da FAPEU junto à
UFFS. 9. Informes gerais. O conselheiro Rafael Ferraz Cella, informou, em nome da
Associação dos Pós-Graduandos (APG), que a reitora havia comunicado à comunidade
universitária que a partir do mês de junho daquele ano os estudantes de pós-graduação em
situação de vulnerabilidade econômica teriam isenção no Restaurante Universitário (RU),
destacando que essa condição havia sido ratificada pela comissão responsável pelas condições
de funcionamento do RU, a qual havia apresentado essa sugestão em seu relatório. Disse que
em reunião realizada em 28 de novembro de 2014 a Administração Central informou à APG e
ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) que o citado relatório seria respondido
formalmente até o mês de fevereiro de 2015; entretanto, segundo o conselheiro, que até
aquele momento nenhuma resposta havia sido encaminhada. O conselheiro Edison Roberto de
Souza informou que o Centro de Desportos (CDS) havia oferecido a seus alunos em situação
de vulnerabilidade econômica três vagas em cada projeto de extensão do centro, ressaltando
que a intenção era ampliar essa quantidade se conseguissem mais verbas para o pagamento
das bolsas. O conselheiro Áureo Mafra de Moraes registrou a eleição ocorrida no Campus
Aranraguá, em que foram eleitos os professores Eugenio Simão e Fabrício de Oliveira
Ourique como diretor e vice-diretor do campus, respectivamente. O conselheiro Mateus
Stallivieri da Costa informou que o DCE, a Liga das Associações Atléticas e a Direção do
CDS haviam encaminhado um projeto para a revitalização das quadras externas, haja vista
que esta era uma reinvindicação histórica. Em seguida, falou sobre o ato que havia ocorrido
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no hall da Reitoria no início da sessão, o qual havia sido convocado pelo DCE com o objetivo
de reividincar mais segurança na Universidade. Disse que um documento havia sido entregue
para a reitora e que esta já havia respondido ao movimento, motivo pelo qual havia se
atrasado para o início da sessão. O conselheiro Ademir Valdir dos Santos agradeceu ao
Gabinete da Reitoria e à Secretaria de Relações Internacionais (SINTER) pelo apoio que
vinha sendo concedido ao Centro de Educação (CED) para que seus professores realizassem
missões institucionais em benefício da comunidade do centro. Ressaltou que estavam
trabalhando intensamente em questões de mobilidade estudantil, tratando especificamente
com a Universidade de Salamanca, a fim de firmarem um acordo para a formação de
professores, bem como o intercâmbio de alunos entre as universidades, especificamente do
curso de Pedagogia. Com a palavra, a presidenta informou sobre a nomeação do novo
Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, ressaltando que era um nome importante na
área de Ciências Humanas, professor aposentado da Universidade de São Paulo (USP), e que
sua nomeação reafirmava uma solicitação feita pelos reitores na Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) de que o novo ministro
compreendesse o projeto de governo. Comunicou que o quarto andar do Prédio II da Reitoria
já se encontrava em condições para receber comissões como a Comissão Interna de
Supervisão de Carreira (CIS), Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), Comissão
Própria de Avaliação (CPA) e Comissão de Ética. Na sequência, procedeu à leitura do Ofício
nº 160/2015/GR, encaminhado ao DCE, que tratava das providências tomadas pela
Admimistração Central em relação à segurança da UFSC. Destacou que havia feito proposta à
Andifes do Fórum sobre Segurança nas Universidades, que havia sido realizado em Poços de
Caldas no dia 6 de março de 2015, com a presença do procurador federal da Advocacia-Geral
da União. Por fim, disse que a Universidade estava trabalhando nessa questão, mas que sua
atuação limitava-se aos órgãos que eram definidos para tal fim. Mencionou que havia
participado no sábado anterior da formatura dos cursos de Ciências Rurais, Engenharia
Florestal e Agronomia no Campus Curitibanos. Em seguida, parabenizou o Centro de
Ciências Agrárias pela implementação do referido campus. Por fim, lamentou a morte trágica
dos estudantes, ressaltando da necessidade de se repensar sobre o papel dos educadores na
desconstrução da violência. 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 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, 31 de março de 2015.
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