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ATA Nº 29 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 24 de
novembro de 2015, às 14 horas, na sala
Ayrton Roberto de Oliveira.
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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas,
na sala Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 30/2015/CUn,
com a presença dos conselheiros Lúcia Helena Martins Pacheco, Julian Borba, Joana Maria
Pedro, Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, Pedro Luiz Manique Barreto, César Damian,
Sônia Gonçalves, Carlos Roberto Zanetti, Nestor Manoel Habkost, Marcelo Gules Borges,
Sérgio Fernando Torres de Freitas, Celso Spada, Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, Nilton da
Silva Branco, Ubaldo César Balthazar, Everton das Neves Gonçalves, Felício Wessling
Margotti, Carlos Augusto Locatelli, Edison Roberto de Souza, Michel Angillo Saad, Paulo
Pinheiro Machado, Sônia Weidner Maluf, Kátia Maheirie, Elisete Dahmer Pfitscher, Rolf
Hermann Erdmann, Flávio da Cruz, Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean Varvakis
Rados, Eugênio Simão, Marcelo Freitas de Andrade, Ubirajara Franco Moreno, Ebrahim
Samer El Youssef, Leocir José Welter, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Jakerson
Ricardo Gevinski, Fabrício de Souza Neves, Vladimir Arthur Fey, Áureo Mafra de Moraes,
William Barbosa Vianna, Lenilza Mattos Lima, Wagner Leal Arienti, Cristiane Derani, Paulo
Antunes Horta Junior, William Gerson Matias, Yan de Souza Carreirão, George Luiz França,
Tatiane Mecabô Cupello, Helio Rodak de Quadros Junior, Elaine Jussara Tomazzoni Tavares,
Ricardo José Valdameri, Selma Graciele Gomes, 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, Paula Vieira Parreiras
Gomes, Delza da Hora Souza, Cinthia de Souza, Giovanny Simon Machado e Poliana Garcia
Temístocles, sob a presidência da professora Roselane Neckel, reitora da UFSC. Havendo
número legal, a presidenta cumprimentou os conselheiros presentes e deu por aberta a sessão.
Justificaram as ausências os conselheiros Valdir Rosa Correia, Lício Hernanes Bezerra, Pedro
Antônio de Melo e Daniel Martins. Em discussão a ordem do dia, a presidenta apresentou o
documento que havia sido encaminhado pelo conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados, o
qual solicitava regime de urgência por ocasião da discussão sobre o processo relativo à
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Com a palavra, o conselheiro Sérgio
Fernando Torres de Freitas colocou que na sessão passada ele, juntamente com os
conselheiros Sebastião Roberto Soares, Felício Wessling Margotti, Elisete Dahmer Pfitscher e
Ubaldo César Balthazar, haviam também encaminhado um documento solicitando que a
apreciação da matéria em tela fosse realizada em regime de urgência na sessão anterior,
explicando que naquela ocasião o pedido havia sido sustado, haja vista solicitação da
professora Lúcia Helena Martins Pacheco, que, na ocasião presidia a sessão. No entanto, disse
que o estava reapresentando naquela sessão. Em seguida, os conselheiros Carlos Augusto
Locatelli, Sônia Weidner Maluf, Giovanny Simon Machado e Cinthia de Souza
encaminharam contrariamente ao regime de urgência. O conselheiro Felício Wessling
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Margotti propôs que na fase de discussão houvesse uma limitação de cinco falas contrárias e
cinco falas favoráveis à EBSERH. Houve encaminhamento contrário à proposição do
conselheiro Felício Wessling Margotti por parte dos conselheiros Giovanny Simon Machado
e Cinthia de Souza. Após, não havendo outras manifestações, a presidenta passou ao regime
de votação os encaminhamentos suscitados em relação à ordem do dia. O Conselho
Universitário aprovou por maioria que o Processo nº 23080.061734/2015-11 sobre a
EBSERH fosse apreciado em regime de urgência e rejeitou por maioria a proposição do
conselheiro Felício Wessling Margotti de limitação de falas durante a fase de discussão do
referido processo. Após, a presidenta informou que, de acordo com o § 2º do art. 151, os
representantes estudantis poderiam fazer-se assessorar por outro aluno, com direito a voz, mas
não a voto, quando a matéria exigisse apreciação de assunto peculiar a um curso ou setor de
estudos e que, dessa forma, os seguintes alunos participariam da sessão como assessores:
Ananda Coelho, Kauê Hans, Vinicius Horstaman, Mateus Stallivieri da Costa e Delcio
Castagnaro Filho. Ato contínuo, informou que os conselheiros Giovanny Simon Machado e
Poliana Garcia Temístocles haviam encaminhado pedido para que o Dr. Nelson Albuquerque
de Souza Silva, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e o
procurador Maurício Pessuto, do Ministério Público Federal de Santa Catarina, pudessem
participar da sessão, com direito a uma fala de cinco minutos cada no início da sessão. As
solicitações de participação foram aprovadas por maioria. Por último, consultou a plenária
sobre a possibilidade de participação do professor Irineu Manoel de Souza, com direito a voz,
por este ter participação da comissão institucional, formada pelo Conselho Universitário, com
o objetivo de realizar estudos sobre a EBSERH. A solicitação de participação foi aprovada
por maioria. Após, a presidenta passou à ordem do dia. 1. Processo nº 23080.061734/2015-11
(Anexo Processo nº 23080.032663/2015-31) – Apreciação em regime de urgência do
processo sobre o Hospital Universitário Professor Polydoro Ernani de São Thiago e a
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), sob a relatoria do conselheiro
Carlos Augusto Locatelli e relatoria de vista dos conselheiros Paulo Pinheiro Machado e
Paula Vieira Parreiras Gomes. Inicialmente a presidenta passou a palavra ao relator de vista
Paulo Pinheiro Machado, que procedeu à leitura de seu parecer contrário à adesão do Hospital
Universitário da UFSC à EBSERH, tendo em vista, em sua avaliação, a necessidade de
continuação deste como hospital-escola, dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), do Regime
Jurídico Único (RJU) e da UFSC. Em seguida, passou-se à manifestação dos convidados.
Inicialmente o professor Nelson Albuquerque de Souza Silva fez um depoimento, explanando
os motivos que levaram a UFRJ a tomada de decisão de não adesão à EBSERH. Na
sequência, o procurador Maurício Pessuto falou dos fundamentos e da compreensão jurídica
que haviam embasado um trabalho realizado pelo Ministério Público Federal a respeito da
temática em questão. Na sequência, a presidenta consultou a plenária sobre a possibilidade de
participação, com direito à voz, do professor Carlos Alberto Justo da Silva, diretor do
Hospital Universitário. A solicitação de participação foi aprovada por maioria. Após, passou a
palavra ao professor Irineu Manoel de Souza, o qual falou sobre as legislações que a
EBSERH infringia. Com a palavra, o professor Carlos Alberto Justo da Silva fez um relato
acerca da situação do Hospital Universitário, das dificuldades enfrentadas e sobre a situação
orçamentária do Hospital. Em seguida, a relatora Paula Vieira Parreiras Gomes, indagada pela
presidenta se apresentaria um parecer, esta respondeu informando que as suas considerações
haviam sido contempladas pelo parecer de vista do relator Paulo Pinheiro Machado. Logo
após, a presidenta passou às inscrições para manifestações dos conselheiros. Após ampla
discussão, a presidenta registrou os encaminhamentos feitos durante a fase de discussão: o
conselheiro Luciano Antonio Agnes sugeriu a criação de uma comissão para propor um
tratamento técnico para o problema do Hospital Universitário, que na avaliação da
presidência, estava contemplada no parecer de vista; o conselheiro Paulo Fernando Liedtke
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propôs a realização de votação nominal para deliberação da matéria em questão; a conselheira
Cinthia de Souza propôs a criação de uma comissão com o objetivo de estudar todas as
dúvidas em torno da EBSERH, tanto em relação às ilegalidades como em relação a
irreversibilidade do processo; o conselheiro William Barbosa Vianna indagou ao relator
original sobre a possibilidade deste incluir em seu voto um prazo mínimo para vigência no
contrato, como condição para adesão. O conselheiro propôs, ainda, que fosse criada uma
comissão pelo Conselho Universitário, que fosse permanente para a autonomia universitária,
de caráter paritário, visando o acompanhamento de todo o trâmite contratual, caso a adesão
fosse aprovada. Em resposta, o relator Carlos Augusto Locatelli disse que apreciava a
proposição, entretanto, enfatizou que preferia que seu parecer permanecesse tal qual como
havia sido apresentado, haja vista que já constava no parecer a condição de que todos os
elementos contratuais seriam construídos e negociados entre as partes, explicando que a
variável “prazo” seria um dos elementos de negociação. Em relação à segunda proposta do
conselheiro William Barbosa Vianna, a presidenta informou que já havia a previsão de uma
comissão caso a adesão fosse aprovada. Logo após, a presidenta passou ao regime de votação.
O Conselho Universitário aprovou por maioria a realização de votação nominal para
deliberação da matéria. Dessa forma, a presidenta informou que iniciaria a chamada nominal
dos conselheiros para que estes pudessem manifestar o seu voto. Neste momento a sessão foi
interrompida por manifestantes que adentraram a sessão com palavras de ordem contra a
adesão da EBSERH. Por conveniência da ordem e por questões de segurança, a presidenta
suspendeu 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, 24 de novembro de 2015.
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