
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO TECNOLÓGICO 
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima - Trindade  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC 

TELEFONE (048) 3721-9340 - FAX (048) 3721-9770 
E-mail: secretaria@ctc.ufsc.br 

 
 

ATA N.º 4 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

CENTRO TECNOLÓGICO 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Administração 

do Centro Tecnológico, realizada no dia 15 de maio de 

2015, às 14 horas, na Sala de Reuniões da Direção do 

Centro Tecnológico. 

 

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de Reuniões 1 

da Direção do CTC, reuniram-se os membros da Câmara Administração do Centro Tecnológico da 2 

Universidade Federal de Santa Catarina, atendendo convocação anteriormente feita pelo Edital de 3 

Convocação n.° 4/2015/CÂMARA/CTC, com a presença dos senhores membros: Prof. Edson 4 

Bazzo, Prof.ª Lia Caetano Bastos, Prof. Rômulo Silva de Oliveira e STAE Dante Luiz Juliatto, 5 

sob a Presidência do Prof. Edson Roberto De Pieri, Vice-Diretor do Centro Tecnológico. 6 

Havendo número legal, a Presidência deu início à sessão dando as boas vindas a todos. Em 7 

seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia, sendo relatados os seguintes pontos de pauta: 8 

1. Processo n.º 23080.016894/2015-05. Apreciação do parecer da comissão avaliadora de 9 

progressão funcional horizontal, composta pelos professores Armando Borges de Castilhos Jr. 10 

(Presidente), Luis Fernando Friedrich (INE) e Roberto Willrich (INE), quanto à solicitação de 11 

progressão de Associado I para Associado II, requerida pelo Prof. Guilherme Farias Cunha 12 

(ENS), que obteve 48,00 pontos, no período de 2013.1 a 2014.2. Foi passada a palavra ao 13 

Prof. Rômulo Silva de Oliveira, que procedeu à leitura do parecer da comissão avaliadora. Em 14 

votação, o parecer da comissão avaliadora, favorável à progressão solicitada pelo requerente, 15 

foi aprovado por unanimidade. 2. Processo n.º 23080.075177/2014-26. Apreciação do parecer 16 

da comissão avaliadora de progressão funcional horizontal, composta pelos professores 17 

Glicério Trichês (Presidente), José Carlos Cunha Petrus (EQA) e Marintho Bastos Quadri 18 



 

(EQA), quanto à solicitação de progressão de Associado I para Associado II, requerida pelo 19 

Prof. Wellington Longuini Repette (ECV), que obteve 40,00 pontos, no período de 2010.1 a 20 

2011.2. Foi passada a palavra ao Vice-Presidente, que procedeu à leitura do parecer da 21 

comissão avaliadora. Em votação, o parecer da comissão avaliadora, favorável à progressão 22 

solicitada pelo requerente, foi aprovado por unanimidade. 3. Processo n.º 23 

23080.014866/2015-45. Apreciação do parecer do relator, Prof. Roberto Caldas de Andrade 24 

Pinto, acerca da solicitação de adesão ao Serviço Voluntário da UFSC (renovação), requerida 25 

pelo Prof. Berend Snoeijer. O item foi retirado de pauta, tendo em vista que o relato não havia 26 

sido finalizado. 4. Processo n.º 23080.014863/2015-10. Apreciação do parecer do relator, 27 

Prof. Marco Di Luccio, acerca da solicitação de adesão ao Serviço Voluntário da UFSC 28 

(renovação), requerida pelo Prof. Clóvis Sperb de Barcellos (Departamento de Engenharia 29 

Mecânica). Foi passada a palavra ao STAE Dante Luiz Juliatto, que procedeu à leitura do 30 

parecer do relator. Em votação, o parecer do conselheiro relator, favorável à adesão do 31 

requerente ao Serviço Voluntário da UFSC, foi aprovado por unanimidade. 5. Processo n.º 32 

23080.005202/2015-95. Apreciação do parecer do relator, Prof. Marcelo Lanza, acerca da 33 

solicitação de adesão ao Serviço Voluntário da UFSC, requerida pelo Prof. Jean-Marie 34 

Farines (Departamento de Automação e Sistemas). Foi passada a palavra ao Prof. Edson 35 

Bazzo, que procedeu à leitura do parecer do relator. Em votação, o parecer do conselheiro 36 

relator, favorável à adesão do requerente ao Serviço Voluntário da UFSC, foi aprovado por 37 

unanimidade. 6. Processo n.º 23080.013759/2015-08. Apreciação do parecer do relator, Prof. 38 

William Gerson Matias, acerca da solicitação de adesão ao Serviço Voluntário da UFSC 39 

(renovação), requerida pela Prof.ª Lisete Assen de Oliveira (Departamento de Arquitetura e 40 

Urbanismo). Foi passada a palavra à Prof.ª Lia Caetano Bastos, que procedeu à leitura do 41 

parecer do relator. Em votação, o parecer do conselheiro relator, favorável à adesão da 42 

requerente ao Serviço Voluntário da UFSC, foi aprovado por unanimidade. 7. Processo n.º 43 

23080.068630/2014-48. Apreciação do parecer do relator, Prof. Armando Albertazzi 44 

Gonçalves Jr., acerca da solicitação de adesão ao Serviço Voluntário da UFSC, requerida pelo 45 

Prof. Luis Otavio Campos Alvares (Departamento de Informática e Estatística). Foi passada a 46 

palavra ao Prof. Rômulo Silva de Oliveira, que procedeu à leitura do parecer do relator. Em 47 

votação, o parecer do conselheiro relator, favorável à adesão do requerente ao Serviço 48 

Voluntário da UFSC, foi aprovado por unanimidade. 8. Processo n.º 23080.014862/2015-67. 49 

Apreciação do parecer do relator, Prof. Ricardo Antonio Francisco Machado, acerca da 50 

solicitação de adesão ao Serviço Voluntário da UFSC (renovação), requerida pelo Prof. Samir 51 

Nagi Yousri Gerges (Departamento de Engenharia Mecânica). Foi passada a palavra ao Vice-52 



 

Presidente, que procedeu à leitura do parecer do conselheiro relator. Em votação, o parecer do 53 

conselheiro relator, favorável à adesão do requerente ao Serviço Voluntário da UFSC, foi 54 

aprovado por unanimidade. 9. Processo n.º 23080.032549/2013-49. Apreciação do parecer do 55 

relator, Prof. Carlos Enrique Niño Bohórquez, acerca do relatório final das atividades 56 

desenvolvidas pelo Prof. Almir Francisco Reis (ARQ), em seu afastamento do país para 57 

realização de estágio pós-doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). Foi 58 

passada a palavra ao STAE Dante Luiz Juliatto, que procedeu à leitura do parecer do relator. 59 

Em votação, o parecer do conselheiro relator, favorável à aprovação do relatório final, foi 60 

aprovado por unanimidade. 10. Processo n.º 23080.057662/2013-37. Apreciação do parecer 61 

do relator, Prof. Edson Bazzo, acerca do relatório final das atividades desenvolvidas pelo 62 

Prof. José Ripper Kós (ARQ), em seu afastamento do país para realização de estágio pós-63 

doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). Foi passada a palavra ao relator, 64 

que procedeu à leitura de seu parecer. Em votação, o parecer do conselheiro relator, favorável 65 

à aprovação do relatório final, foi aprovado por unanimidade. 11. Processo n.º 66 

23080.045256/2011-60. Apreciação do parecer da relatora, Prof.ª Lucila Maria de Souza 67 

Campos, acerca do relatório final das atividades desenvolvidas pelo Prof. Juan Antonio 68 

Zapatel Pereira de Araújo (ARQ), em seu afastamento do país para realização de estágio pós-69 

doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). Foi passada a palavra à Prof.ª 70 

Lia Caetano Bastos, que procedeu à leitura do parecer do relator. Em votação, o parecer do 71 

conselheiro relator, favorável à aprovação do relatório final, foi aprovado por unanimidade. 72 

12. Processo n.º 23080.056256/2014-38. Apreciação do parecer do relator, Prof. Marcelo 73 

Menezes Reis, acerca do Relatório Final do Curso de Especialização em Acústica Aplicada ao 74 

Controle de Ruído, requerida pelo Prof. Samir Nagi Yousri Gerges (EMC). Foi passada a 75 

palavra ao Prof. Rômulo Silva de Oliveira, que procedeu à leitura do parecer do relator. Em 76 

votação, o parecer do conselheiro relator, favorável à aprovação do relatório final do curso de 77 

especialização, foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, a Presidência retomou a palavra 78 

e deu por encerrada a Sessão, da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Secretária Executiva 79 

da Direção do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo 80 

Senhor Presidente e demais membros presentes. Florianópolis, 15 de maio de 2015. 81 


