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ATA N.° 5 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DO CENTRO 

TECNOLÓGICO 

  

Ata da Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do 

Centro Tecnológico, realizada no dia 10 de junho de 2015, 

às 14 horas, no Auditório do prédio “Reitor Caspar Erich 

Stemmer”. 

 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, no Auditório do 1 

prédio Reitor Caspar Erich Stemmer, reuniram-se os membros do Conselho do Centro 2 

Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por meio do Edital nº 5/2015/CONSELHO/CTC, 3 

com a presença dos Conselheiros: Agenor  Fúrigo Junior, Álvaro Guillermo Rojas Lezana, 4 

Carlos Barros Montez, César Floriano dos Santos, Edson Bazzo, Flávio Rubens Lapolli, Lia 5 

Caetano Bastos, Marcelo Menezes Reis, Rogério Cid Bastos, Carlos Enrique Niño 6 

Bohorquez, Frank Augusto Siqueira, Hugo Moreira Soares, José Ripper Kós, Leandro Buss 7 

Becker, Luis Alberto Gomez, Marcelo Lanza, Mario Antonio Ribeiro Dantas, Mônica Maria 8 

Mendes Luna, Carlos Aurélio Faria da Rocha, Sônia Maria Hickel Probst, Adriana Marques 9 

Rossetto, Antonio Pedro Novaes de Oliveira, Armando Albertazzi Gonçalves Jr., Marcelo 10 

Lobo Heldwein, Carlos Loch, Fernando Antonio Forcellini, Sandra Regina Salvador Ferreira, 11 

Cíntia Soares, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Rômulo Silva de Oliveira, Carina 12 

Friedrich Dorneles, William Gerson Matias, Dante Luiz Juliatto, e Rejane Helena Ribeiro da 13 

Costa, sob a Presidência do Prof. Sebastião Roberto Soares, Diretor do Centro Tecnológico, e 14 

Vice-Presidência do Prof. Edson Roberto De Pieri, Vice-Diretor do Centro Tecnológico. 15 

Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão dando as 16 

boas vindas aos professores Carlos Loch, Coordenador do Curso de Pós-graduação em 17 

Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, Fernando Antonio Forcellini, Coordenador do 18 

Curso de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Leandro Buss Becker, Coordenador do 19 

Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação.  Em seguida, justificou a 20 



 

ausência dos conselheiros Daniel Martins, Gregório Jean Varvakis Rados, Jefferson Luiz 21 

Brum Marques, Marcio Cherem Schneider, Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco, e 22 

Walter Pereira Carpes Junior. Ato contínuo, parabenizou aos conselheiros Gregório Jean 23 

Varvakis Rados e Sônia Maria Hickel Probst pela eleição como representantes titular e 24 

suplente, respectivamente, dos docentes do Centro Tecnológico no Conselho Universitário da 25 

UFSC. Na sequência, o Presidente informou aos conselheiros que havia sido indicada, pelas 26 

entidades responsáveis, a representação discente junto ao Conselho do CTC, cujo mandato 27 

havia terminado em 14/10/2014 (Portaria n.º 223/2013/CTC), porém devido à falta de alguns 28 

documentos, a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) ainda não homologou a indicação. 29 

Ato contínuo, solicitou a retirada da pauta do item 12, inclusão na pauta do Processo n.º 30 

23080.021105/2013-88, como item 13, e alteração na ordem, passando o item 10 a ser 31 

discutido como item 3. Em votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade. Em 32 

seguida, o Presidente informou que o advogado do requerente do processo Processo n.º 33 

23080.021105/2013-88, incluído como item 13, solicitou ao Conselho da Unidade que 34 

pudesse fazer sua exposição de motivos na sessão. Em votação, foi aprovado por maioria que 35 

o advogado do requerente fizesse o uso da palavra por cerca de cinco minutos para sua 36 

exposição de motivos. Na sequência, foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. 37 

Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do Centro 38 

Tecnológico de 13 de maio de 2015. Em votação, o documento foi aprovado por 39 

unanimidade. 2. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária da Câmara de 40 

Administração do Centro Tecnológico de 15 de maio de 2015. Em votação, o documento 41 

foi aprovado por unanimidade. 3. Processo n.º 23080.052280/2011-55. Apreciação do parecer 42 

do relator, Prof. Hugo Moreira Soares, acerca de solicitação de prorrogação de prazo para 43 

conclusão do Curso de Graduação em Ciências da Computação, requerida pelo Acad. Yuri 44 

Matelli Calazans Luz. Foi passada a palavra ao conselheiro relator, que procedeu à leitura de 45 

seu parecer. Em votação, o parecer do conselheiro relator, contrário à solicitação do 46 

requerente, foi aprovado por maioria.  4. Processo n.º 23080.025353/2015-60. Apreciação do 47 

parecer da relatora, Prof.ª Mônica Maria Mendes Luna, acerca da solicitação de 48 

regulamentação do Escritório Piloto de Engenharia civil – EPEC (Empresa Júnior de 49 

Engenharia Civil da UFSC) junto à UFSC (Resolução Normativa n.º 08/CUn/2010, de 30 de 50 

novembro de 2010), requerida pelo Acad. João Marcos Carnieletto Nicolodi (ECV). Foi 51 

passada a palavra à conselheira relatora, que procedeu à leitura de seu parecer. Em votação, o 52 

parecer da conselheira relatora, favorável à regulamentação do EPEC, foi aprovado por 53 

unanimidade. 5. Propostas de dupla diplomação: a) Processo n.º 23080.018113/2015-17. 54 



 

Homologação da aprovação ad referendum do parecer do relator, Prof. Gregório Jean 55 

Varvakis Rados, acerca da proposta de adesão do Curso de Graduação em Engenharia de 56 

Controle e Automação da UFSC ao Programa Internacional de Dupla Diplomação, em 57 

cooperação com as formações em Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica (Ingénieur civil 58 

électricien ou Ingénieur civil mécanicien) da Université de Mons (UMONS), na Bélgica, 59 

requerida pelo Prof. Daniel Ferreira Coutinho (DAS). Foi passada a palavra ao Presidente, 60 

que procedeu à leitura do parecer do relator. Em votação, a aprovação ad referendum foi 61 

homologada por unanimidade. b) Processo n.º 23080.023935/2015-10. Homologação da 62 

aprovação ad referendum do parecer do relator, Prof. Gregório Jean Varvakis Rados, acerca 63 

da proposta de adesão do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos da UFSC ao 64 

Programa Internacional de Dupla Diplomação, em cooperação com a Ecole Nationale, 65 

Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes Atlantique (ONIRIS), de 66 

Nantes/França, requerida pelo Coordenadoria do Curso de Graduação em Engenharia de 67 

Alimentos. Foi passada a palavra ao Vice-presidente, que procedeu à leitura do parecer do 68 

conselheiro relator. Em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por 69 

unanimidade. 6. Processo n.º 23080.032553/2015-79. Apreciação do parecer do relator, Prof. 70 

Rômulo Silva de Oliveira, acerca de proposta de Doutorado Interinstitucional (DINTER) em 71 

Engenharia de Alimentos, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e 72 

Tecnologia do Ceará (IFCE), requerida pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 73 

Alimentos (CPGENA/CTC). Foi passada a palavra ao conselheiro relator, que procedeu à 74 

leitura de seu parecer. Em discussão, foi passada a palavra à conselheira Sandra Regina 75 

Salvador Ferreira, que falou sobre a operacionalização do processo. O conselheiro Roberto 76 

Carlos dos Santos Pacheco falou sobre proposta de DINTER aprovada em seu departamento, 77 

ressaltando a questão do financiamento, da necessidade da sustentabilidade financeira. Em 78 

votação, o parecer do relator, favorável à criação do curso, por unanimidade. 7. Processo n.º 79 

23080.027294/2015-64. Apreciação do parecer do relator, Prof. César Floriano dos Santos, 80 

acerca de solicitação de apreciação, sugestões e aprovação de proposta de regimento para o 81 

Laboratório Integrado de Informática do Centro Tecnológico – LIICT, requerida pelo Prof. 82 

Sergio Peters (Supervisor LIICT). Foi passada a palavra ao conselheiro relator, que procedeu 83 

à leitura de seu parecer. Em discussão, o Presidente exaltou o trabalho do atual supervisor do 84 

LIICT e pediu colaboração aos usuários do laboratório quanto ao uso, especialmente tendo em 85 

vista as aposentadorias de Servidores lotados no laboratório. O conselheiro Carlos Barros 86 

Montez ressaltou a importância do laboratório em questão e lamentou que não haja, por 87 

exemplo, auditórios do CTC e espaços equivalentes ao LIICT em outras instâncias. Em 88 



 

votação, a proposta de regimento para o LIICT foi aprovada por unanimidade. 8. Processo n.º 89 

23080.011730/2015-83. Apreciação do parecer do relator, Prof. Agenor Fúrigo Jr., acerca de 90 

solicitação de afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na Western 91 

University (Ontário, Canadá), para o período de 1/9/2015 a 31/8/2016, Requerida pelo Prof. 92 

José Carlos de Carvalho Pereira (EMC). Foi passada a palavra ao conselheiro relator, que 93 

procedeu à leitura de seu parecer. Em votação, o parecer do relator, favorável à solicitação do 94 

requerente, foi aprovado por unanimidade. 9. Processo n.º 23080.001525/2015-18. 95 

Apreciação do parecer do relator, Prof. Ronaldo dos Santos Mello, acerca de solicitação de 96 

afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na Universidade de Salamanca 97 

(Salamanca, Espanha), para o período de 1/10/2015 a 25/2/2016, requerida pelo Prof. Milton 98 

Luz da Conceição (ARQ). O item foi retirado de pauta, visto que não foi apresentado relato e 99 

parecer pelo relator do processo. 10. Processo n.º 23080.029644/2015-27. Solicitação de 100 

abertura de concurso público para professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), 101 

no Campo de Conhecimento: 3.05.05.00-3 Processos de Fabricação / 3.05.05.02-0 Máquinas 102 

de Usinagem (e Conformação) / 3.05.05.05-4 Processos de Fabricação, Seleção Econômica 103 

(Tabela de referência CNPq), do Departamento de Engenharia Mecânica (EMC). Foi passada 104 

a palavra ao Vice-presidente, que procedeu à leitura dos campos de conhecimento, requisitos 105 

para provimento, programa do concurso e justificativa do departamento para a abertura do 106 

concurso. Em votação, a abertura do concurso público de que trata o Processo n.º 107 

23080.029644/2015-27 foi aprovada por unanimidade. 11. Indicação de novos 108 

representantes do Centro Tecnológico na Câmara de Pós-Graduação da UFSC (em 109 

substituição à Prof.ª Lucila Maria de Souza Campos, cujo mandato expirou em 1/6/2015, e 110 

aos professores Armando Albertazzi Gonçalves Jr. e Roberto Caldas de Andrade Pinto, cujos 111 

mandatos expirar-se-ão em 17/6/2015 e 20/6/2015, respectivamente.). Foram indicados, por 112 

aclamação, os professores Armando Albertazzi Gonçalves Jr., Fernando Antonio Forcellini e 113 

Gertrudes Aparecida Dandolini como representantes do Centro Tecnológico na Câmara de 114 

Pós-Graduação da UFSC. 12. Aprovação de bancas para promoção à classe E - Professor 115 

Titular da Carreira do Magistério Superior. O item foi retirado de pauta, visto que não 116 

houve, por parte de Departamentos do CTC, envio de solicitações de aprovação de bancas. 12. 117 

Processo n.º 23080.021105/2013-88. Solicitação de remoção requerida pelo Prof. Emílio 118 

Ernesto Paladino, do Campus de Joinville para o Departamento de Engenharia Mecânica do 119 

Centro Tecnológico. O conselheiro Rogério Cid Bastos solicitou que se registrasse em ata o 120 

procedimento adotado na discussão: “Ficou decido que o relator procede à leitura de seu 121 

relato e parecer, na presença do advogado do requerente. Em seguida, o advogado do 122 



 

requerente tem direito a cerca de cinco minutos de explanação de motivos. Caso haja dúvidas 123 

por parte dos conselheiros, serão respondidas pelo advogado do requerente. Por fim o 124 

advogado do requerente deixa a sessão, para que a discussão continue e que seja realizada a 125 

votação”. Em seguida, foi passada a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu relato e 126 

parecer quanto ao recurso administrativo interposto pelo requerente junto ao Conselho da 127 

Unidade do CTC, referente à anulação da revogação de pedido de remoção aprovada pelo 128 

Colegiado do Departamento de Engenharia Mecânica em 8/11/2013. Na sequência, foi 129 

passada a palavra ao advogado do requerente, que agradeceu ao Conselho da Unidade pela 130 

aprovação de sua participação, na forma mencionada anteriormente, e em seguida procedeu à 131 

sua exposição de motivos, dizendo, dentre outras considerações, que seu cliente não teve 132 

direito ao contraditório. O conselheiro Rogério Cid Bastos questionou ao advogado, e 133 

solicitou que constasse em ata: “Sua participação nesta sessão do Conselho da Unidade 134 

atendeu ao direito do contraditório de seu cliente?” e “Quando o seu cliente fez o concurso, 135 

ele já era casado?”. O advogado respondeu, quanto ao primeiro questionamento, que nessa 136 

fase o direito ao contraditório de seu cliente havia sido atendido e que, em relação ao segundo 137 

questionamento, acreditava que seu cliente já era casado naquela ocasião. Em votação, o 138 

parecer do relator, contrário à anulação da revogação de pedido de remoção aprovada pelo 139 

Colegiado do Departamento de Engenharia Mecânica em 8/11/2013, foi aprovado por 140 

maioria. 13. Apresentação dos resultados preliminares do Projeto de Mapeamento de 141 

Processos Administrativos do Centro Tecnológico. Foi passada a palavra ao conselheiro 142 

Dante Luiz Juliatto, que apresentou aos conselheiros resultados do Projeto. Foi informado que 143 

25 alunos de graduação já participaram desse trabalho e que o material desenvolvido até o 144 

momento já está publicado no site do CTC. O conselheiro Rogério Cid Bastos parabenizou ao 145 

conselheiro Dante e aos envolvidos no Projeto e o conselheiro Marcelo Lanza disse que vai 146 

aplicar as melhores práticas sugeridas nos manuais elaborados pelo Projeto na Coordenação 147 

do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos. Por fim, o conselheiro Dante Luiz 148 

Juliatto disse que sempre poderiam ser sugeridas melhorias aos manuais. 14. Informes gerais. 149 

O presidente informou que havia enviado via e-mail aos professores do CTC documento sobre 150 

a análise das disciplinas de cálculo do CTC, como um primeiro resultado, e solicitou que os 151 

conselheiros dessem retorno acerca da matéria, com sugestões para melhorias. Em seguida, 152 

falou da corrente que foi colocada no estacionamento do CTC, que esta sendo fechado as 153 

23h00min e aberto as 6h00min, nos dias de semana, e, no sábado, está sendo fechado as 154 

13h00min. Disse, ainda, que a medida foi sugerida pelo Departamento de Segurança Física e 155 

Patrimonial – DESEG, devido a diversos casos de vandalismo. Em seguida, o conselheiro 156 



 

Edson Bazzo falou sobre a recomendação do Ministério Público acerca da publicação dos 157 

horários dos professores da UFSC. Ato contínuo, a Presidência retomou a palavra e deu por 158 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Secretária Executiva da 159 

Direção do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo 160 

Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 10 de junho de 2015. 161 


