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ATA Nº 24 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão extraordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 3 de
novembro de 2015, às 14 horas, na sala
Prof. Ayrton Roberto de Oliveira.
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Aos três dias do mês de novembro 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 25/2015/CUn,
com a presença dos conselheiros Julian Borba, Joana Maria Pedro, Jamil Assreuy Filho, José
Carlos Fiad Padilha, César Damian, Sônia Gonçalves, Carlos Roberto Zanetti, Nestor Manoel
Habkost, Gabriel Sanches Teixeira, Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, Lício Hernanes
Bezerra, Wilson Erbs, Rogério Silva Portanova, Felício Wessling Margotti, Carlos Augusto
Locatelli, Edison Roberto de Souza, Lisiane Schilling Poeta, Sônia Weidner Maluf, Elisete
Dahmer Pfitscher, Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean Varvakis Rados, Eugênio Simão,
Marcelo Freitas de Andrade, Ubirajara Franco Moreno, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto,
Modesto Hurtado Ferrer, Fabrício de Souza Neves, Áureo Mafra de Moraes, William Barbosa
Vianna, William Gerson Matias, Yan de Souza Carreirão, George Luiz França, Tatiane
Macabô Cupello, Ricardo José Valdameri, Luciano Antonio Agnes, Marcus Vinícius dos
Santos, Jonathan Machado Chagas, Otávio Sendtko Ferreira, Plínio da Silva Oliveira Filho,
Gustavo Stollmeier Matiola, Ana Aparecida Zandorá e Bruno Locks Floriani, sob a
presidência da professora Lúcia Helena Martins Pacheco, vice-reitora da UFSC. Havendo
número legal, a presidenta cumprimentou os conselheiros presentes e deu por aberta a sessão.
Inicialmente, a presidenta realizou o ato de posse dos professores Modesto Hurtado Ferrer e
Jakerson Ricardo Gevinski para, na condição de titular e suplente, respectivamente,
representarem o Centro de Joinville no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em
28 de outubro de 2017; Marcelo Freitas de Andrade e Gisele Agustini Lovatel para, na
condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro de Araranguá no
Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 28 de outubro de 2017. Em seguida, a
presidenta informou que a reitora, professora Roselane Neckel, chegaria atrasada àquela
sessão em virtude de uma consulta médica. Ato contínuo, justificou a ausência dos
conselheiros Alacoque Lorenzini Erdmann, Alícia Norma Gonzállez de Castells, Michel
Angillo Saad, Hélio Rodak de Quadros Junior, Daniel Martins e Celso Spada. Submeteu à
apreciação, então, a ordem do dia, a qual foi aprovada com as seguintes alterações: o ponto
três, referente ao Processo nº 23080.051732/2015-13, passou ao ponto um; o ponto oito,
referente ao Processo nº 23080.054513/2015-88, passou ao ponto dois. Os demais pontos
foram renumerados sequencialmente. Na sequência, a presidenta consultou a plenária sobre a
solicitação de participação, com direito à voz, da professora Célia Vendramini no ponto um
da pauta. A solicitação de participação foi aprovada por unanimidade. Após, passou-se à
ordem do dia. 1. Processo nº 23080.051732/2015-13 – Apreciação das moções contra os
cortes orçamentários na educação, de apoio à auditoria da dívida pública brasileira e
contra a contratação de pessoal via organizações sociais e equivalentes. A presidenta
passou a palavra ao relator George Luiz França, o qual procedeu à leitura de seu parecer,
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favorável a aprovação dos textos das moções. Em seguida, com a palavra, a professora Célia
Vendramini relatou que as moções haviam sido elaboradas em assembleia do movimento
unificado de greve das três categorias da Universidade, para que o Conselho Universitário
pudesse assumir um posicionamento político diante das questões colocadas. Após ampla
discussão sobre o teor das moções e tendo em vista haver divergências quanto aos textos, a
presidenta passou ao regime de votação a proposta de votação das moções de forma
individual, a qual foi aprovada por maioria. Passou-se, então, às sugestões de modificações
nos textos. Após ampla discussão, a presidenta passou ao regime de votação o teor das
moções, com a redação original e com as modificações sugeridas pelos conselheiros. O
Conselho Universitário deliberou conforme segue: aprovou por unanimidade a primeira
moção, intitulada “Moção contra os cortes orçamentários na Educação”, com o texto
originalmente proposto nos autos – “O Conselho Universitário da Universidade Federal de
Santa Catarina manifesta-se veementemente contrário aos cortes orçamentários na educação
superior e solicita ao MPOG e ao MEC a urgente recomposição do orçamento para 2015 e a
inclusão na LOA do orçamento necessário ao funcionamento das Universidades para 2016.
Este ano os cortes chegaram a aproximadamente 12 bilhões de reais e as universidades
brasileiras operam com dificuldades. Para 2016, a LOA apresenta um déficit de 22 bilhões de
reais no total, o que indica dificuldades ainda maiores para o próximo ano. Para uso
racional do recurso público, as obras que foram interrompidas devem ser concluídas e os
programas de ensino, pesquisa, atividades de pós-graduação, extensão e capacitação de
docentes, discentes e TAEs devem ter continuidade. A Educação Pública no Brasil é um
direito constitucional que deve ser garantido pelo Estado”; aprovou por maioria a segunda
moção, intitulada “Moção de apoio à auditoria da dívida pública brasileira”, com alterações
– “O Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina reconhece a
necessidade da auditoria da dívida pública brasileira. Tendo em vista o impacto no
orçamento federal da dívida e como isto tem afetado os direitos sociais, dentre eles a
educação, e sua relação com a precarização da Universidade Pública, entendemos que esta é
uma questão de todos aqueles que estão comprometidos com a defesa da Educação Pública”;
aprovou por maioria a terceira moção, intitulada “Moção contra a contratação de pessoal via
Organizações Sociais”, com alterações – “O Conselho Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina manifesta-se em defesa do caráter público da educação e
contrário à contratação de gestão de pessoal docente e TAEs via Organizações Sociais. Este
Conselho compreende que o concurso público é a forma mais transparente de organização
do serviço público federal para a garantia dos direitos sociais e constitucionais brasileiros”.
Por fim, a presidenta consultou ao relator George Luiz França se este acatava as inclusões das
alterações em seu parecer. Após a anuência do relator, em votação, o Conselho Universitário
aprovou por maioria o Parecer nº 51/2015/CUn, pela aprovação das moções. 2. Processo nº
23080.054513/2015-88 – Homologação da solicitação de afastamento da Magnífica
Reitora para participação na 5ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior
nos Países e Regiões de Língua Portuguesa, em Coimbra – Portugal. A presidenta passou
a palavra ao relator Carlos Roberto Zanetti, o qual procedeu à leitura de seu parecer, favorável
à solicitação de afastamento da reitora. Após, em votação, o Conselho Universitário
homologou por unanimidade o Parecer nº 43/2015/CUn, do relator Carlos Roberto Zanetti,
pela aprovação do afastamento da Magnífica Reitora no período de 15 a 22 de novembro de
2015, para participação na 5ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países
e Regiões de Língua Portuguesa, em Coimbra – Portugal. Na sequência, a presidência da
mesa foi passada à reitora, professora Roselane Neckel. 3. Processo nº 23080.046202/201383 – Apreciação da resolução normativa que regulamentará a concessão de bolsas de
ensino de pós-graduação para docente na Universidade Federal de Santa Catarina. A
presidenta passou a palavra ao relator Carlos Roberto Zanetti, o qual procedeu à leitura de seu
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parecer, favorável à aprovação da minuta apresentada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação.
Em discussão, após manifestação da conselheira Joana Maria Pedro, que discorreu sobre
como a minuta havia sido elaborada, ressaltando que a normativa era uma exigência da
Controladoria-Geral da União (CGU), e após prestar esclarecimentos suscitados pelos
conselheiros, a presidenta passou ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou
por unanimidade o Parecer nº 48/2015/CUn, do relator Carlos Roberto Zanetti, pela
aprovação da resolução normativa que regulamentará a concessão de bolsas de ensino de pósgraduação para docente na UFSC. 4. Processo nº 23080.015938/2013-18 – Apreciação do
relatório dos candidatos ao cargo de corregedor da Universidade Federal de Santa
Catarina. A presidenta informou que a matéria já havia sido apresentada em sessão anterior
e, em seguida, passou a palavra à relatora Joana Maria Pedro, para que fizesse um resumo das
discussão daquela sessão. Com a palavra, a relatora falou sobre o processo de seleção
realizado e a maneira como a comissão havia trabalhado para chegar aos três nomes indicados
no parecer. Relatou que naquela sessão alguns conselheiros questionaram o porquê da não
apresentação de todos os candidatos inscritos e que ela, na ocasião, havia explicado que fazer
essa apresentação poderia gerar algum tipo de constrangimento aos candidatos. Em seguida,
releu seu parecer, que recomendava os nomes de Marcelo Aldair de Souza, Rodolfo Hickel do
Prado e Ronaldo David Viana Barbosa para avaliação do Conselho. Ressaltou que os nomes
indicados deveriam, ainda, ser enviados à CGU, a qual se manifestaria sobre a conveniência
ou não da nomeação; somente após essa avaliação a reitoria indicaria o corregedor-geral e os
demais corregedores, para um mandato de dois anos. Na sequência, após discussão, o
conselheiro Áureo Mafra de Moraes solicitou vista dos autos, encerrando-se, assim a
apreciação da matéria. Após, a presidência foi passada à vice-reitora, professora Lúcia Helena
Martins Pacheco, haja vista que a reitora precisaria se ausentar para participar de uma reunião
em Brasília. 5. Processo nº 23080.051136/2015-25 – Apreciação da solicitação de
indicação de nomes para comporem o Conselho Curador da Fundação de Estudos e
Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE). A presidenta passou a palavra ao relator César
Damian, o qual procedeu à leitura de seu parecer, favorável à aprovação da nominata
apresentada nos autos pela referida fundação de apoio. Na sequência, a presidenta passou ao
regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer nº
52/2015/CUn, do relator César Damian, pela aprovação dos nomes de Roberto Meurer e Rolf
Hermann Erdmann, como membros titulares, e Maurício Rissi, como membro suplente, para
comporem o Conselho Curador da FEPESE. 6. Processo nº 23080.051101/2015-96 –
Apreciação da indicação de nomes para comporem o Conselho Curador da Fundação
José Arthur Boiteux (FUNJAB). A presidenta passou a palavra à relatora Elisete Dahmer
Pfitscher, a qual procedeu à leitura de seu parecer, favorável à aprovação da nominata
apresentada nos autos pela referida fundação de apoio. Na sequência, a presidenta passou ao
regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer nº
50/2015/CUn, da relatora Elisete Dahmer Pfitscher, pela aprovação dos nomes de Antônio
Carlos Wolkmer, Caetano Dias Correa, Fernando Kinoshita e Marilda Aparecida de Oliveira,
para comporem, como membros titulares, o Conselho Curador da FUNJAB. Tendo em vista o
adiantado da hora, os demais processos permaneceram pendentes para apreciação na sessão
seguinte. A presidenta, então, 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, 3 de novembro de 2015.
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