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ATA Nº 27 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão extraordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 17 de
novembro de 2015, às 14 horas, na sala
Prof. Ayrton Roberto de Oliveira.
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Aos dezessete 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 28/2015/CUn,
com a presença dos conselheiros Julian Borba, Juarez Vieira do Nascimento, Jamil Assreuy
Filho, Edison da Rosa, José Carlos Fiad Padilha, César Damian, Sônia Gonçalves, Carlos
Roberto Zanetti, Nestor Manoel Habkost, Gabriel Sanches Teixeira, Sérgio Fernando Torres
de Freitas, Celso Spada, Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, Lício Hernanes Bezerra, Nilton da
Silva Branco, Ubaldo César Balthazar, Rogério Silva Portanova, Arnoldo Debatin Neto,
Carlos Augusto Locatelli, Edison Roberto de Souza, Lisiane Schilling Poeta, Paulo Pinheiro
Machado, Rolf Hermann Erdmann, Flávio da Cruz, Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean
Varvakis Rados, Eugênio Simão, Marcelo Freitas de Andrade, Ubirajara Franco Moreno,
Leocir José Welter, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Jakerson Ricardo Gevinski,
Fabrício de Souza Neves, Áureo Mafra de Moraes, William Barbosa Vianna, Lenilza Mattos
Lima, Daniel Martins, Alacoque Lorenzini Erdmann, Jaison José Bassani, William Gerson
Matias, Yan de Souza Carreirão, George Luiz França, Tatiane Mecabô Cupello, Elaine
Jussara Tomazzoni Tavares, Ricardo José Valdameri, Luciano Antonio Agnes, Paulo
Fernando Liedtke, Marcus Vinícius dos Santos, Jonathan Machado Chagas, Plínio da Silva
Oliveira Filho, Gustavo Stollmeier Matiola, Eduardo Bonifácio de Sena, Cinthia de Souza,
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. Justificaram as ausências os conselheiros
Michel Angillo Saad, Helio Rodak de Quadros Junior e Pedro Antônio de Melo. Em seguida,
a presidenta submeteu à apreciação a ordem do dia. Em discussão, com a palavra o relator
Carlos Augusto Locatelli informou que o Processo nº 23080.061734/2015-11, que tratava
sobre o Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de São Thiago e a Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares (EBSERH), encontrava-se em diligência e que por esse motivo estava
solicitando a retirada deste item da pauta. Relatou que havia recebido os autos no dia 3 de
novembro e que desde então vinha trabalhando no processo. No entanto, explicou que diante
de algumas dúvidas, havia baixado o processo em diligência para alguns setores: Gabinete da
Reitoria, reitor e vice-reitora eleitos, direção do Hospital Universitário, pró-reitoria de
Planejamento e Orçamento, direção da FAPEU e Conselho de Curadores (embora não tivesse
recebido a resposta desse último, explicou que essa não era decisiva para a apresentação de
seu voto). Disse que havia recebido todos os documentos com as respostas, entretanto, não
havia recebido o documento do Gabinete da Reitoria, ressaltando que todas as respostas eram
essenciais para a finalização de seu parecer. Com a palavra, a presidenta disse que todo o
processo de discussão em relação a essa temática demandava de longa data e que o
posicionamento da Administração Central havia sido o de subsidiar o Conselho Universitário
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com informações, nunca colocando um posicionamento favorável ou contrário ao assunto em
tela. Na sequência, o relator insistiu que discordava da presidenta, dizendo que, se fosse o
caso, poderia tornar público o teor das perguntas encaminhadas. Disse que não havia
perguntando se a Administração Central era contrária ou favorável à adesão à EBSERH, mas
que havia elaborado um conjunto de questionamentos que permitiram ao Conselho conhecer
certas questões que possivelmente não constavam dos autos, mas que eram relevantes, por se
tratar da visão de pessoas que pelo cargo que ocupavam tinham uma posição privilegiada em
relação aos demais membros do Conselho. Por fim, disse que somente apresentaria seu
parecer após receber o posicionamento da Administração Central em relação ao documento
encaminhado. Após, a presidenta retomou a palavra e colocou que a discussão daquela
matéria poderia ser iniciada, no entanto, sem deliberação, caso os conselheiros concordassem.
Caso contrário, o processo seria retirado de pauta. Por não haver concordância em relação à
primeira proposição, passou-se ao regime de votação. A ordem do dia foi aprovada com a
retirada do ponto dois, que dizia respeito ao Hospital Universitário Prof. Polydoro Ernani de
São Thiago e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Em seguida,
questionada pelo conselheiro Plínio da Silva Oliveira Filho sobre quando a Administração
encaminharia as respostas, a presidenta informou que o documento seria encaminhado o mais
breve possível. Após manifestações gerais dos conselheiros em relação ao processo retirado
de pauta, a presidenta passou à ordem dia dia. 1. Processo nº 23080.059860/2015-05 –
Apreciação da proposta de alteração do horário de verão da Universidade Federal de
Santa Catarina. A presidenta passou a palavra ao conselheiro Juarez Vieira do Nascimento,
o qual procedeu à leitura do parecer do relator Pedro Antônio de Melo, o qual havia
justificado sua ausência. Em discussão, ocorreram as seguintes proposições: o conselheiro
Paulo Fernando Liedtke propôs que apenas nas segundas-feiras o expediente fosse realizado
no período vespertino. O conselheiro Daniel Martins propôs a manutenção do horário de
verão, conforme realizado nos últimos anos. Com a palavra, a presidenta informou que
colocaria primeiramente em votação o parecer do relator e que caso este não fosse aprovado
passaria às proposições suscitadas pelos conselheiros durante a fase de discussão. Em
votação, o Conselho Universitário aprovou por maioria o Parecer nº 56/2015/CUn, pela
alteração do horário de verão para os anos de 2015 e 2016, que passaria a ser realizado no
período matutino, no horário das 7h30 às 13h30. 2. Informes gerais. Não havendo
manifestações, 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, 17 de novembro de 2015.
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