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ATA Nº 9 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 12 de abril de
2016, às 14 horas, na sala Prof. Ayrton
Roberto de Oliveira.
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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 9/2016/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,
Tadeu Lemos, Nestor Manoel Habkost, Gabriel Sanches Teixeira, Wilson Erbs, Nilton da
Silva Branco, Ubaldo César Balthazar, Rogério Silva Portanova, Felício Wessling Margotti,
Carlos Augusto Locatelli, Edison Roberto de Souza, Paulo Pinheiro Machado, Sônia Weidner
Maluf, Alícia Norma Gonzállez de Castells, Elisete Dahmer Pfitscher, Flávio da Cruz,
Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean Varvakis Rados, Eugênio Simão, Marcelo Freitas de
Andrade, João Luiz Martins, Ebrahim Samer El Youssef, Leocir José Welter, Cátia Regina
Silva de Carvalho Pinto, Modesto Hurtado Ferrer, Fabrício de Souza Neves, Vladimir Arthur
Fey, Áureo Mafra de Moraes, William Barbosa Vianna, Wagner Leal Arienti, Daniel Martins,
Alacoque Lorenzini Erdmann, Fabrícia Silva da Rosa, Rafael Cypriano Dutra, William
Gerson Matias, Milton Luiz Horn Vieira, George Luiz França, Tatiane Mecabô Cupello,
Jaçany Aparecida Borges Prudente, José Geraldo Mattos, Anderson Roberto Oliveira, Rosi
Corrêa Abreu, Otávio Pereira, Newton de Mendonça Barbosa Júnior, Jonathan Machado
Chagas, Plínio da Silva Oliveira Filho, Eduarda Vieira Floriani, Cinthia de Souza e Poliana
Garcia Temístocles Ferreira, sob a presidência da professora Roselane Neckel, reitora da
UFSC. Primeiramente, a presidenta procedeu ao ato de posse dos servidores José Geraldo
Mattos e Miguel Arcângelo, titular e suplente; Jaçany Aparecida Borges Prudente e Marcelo
Bittencourt, titular e suplente; Anderson Roberto Oliveira e Norivaldo Arnaldo Vieira, titular
e suplente; Rosi Corrêa de Abreu e Jerko Ledic Neto, titular e suplente; Otávio Pereira e
Dalton Barreto, titular e suplente; Newton de Mendonça Barbosa Júnior e Sérgio José Sena,
titular e suplente, para representarem os servidores técnico-administrativos em Educação no
Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 12 de abril de 2018; da professora
Fabrícia Silva da Rosa para, na condição de suplente, representar a Câmara de Pesquisa no
Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 15 de abril de 2017; da acadêmica
Eduarda Vieira Floriani para, na condição de titular, representar o corpo discente no Conselho
Universitário, com mandato a expirar-se em 3 de julho de 2016. Justificaram as ausências os
conselheiros Giovanny Simon, Jefferson de Oliveira Gomes, Mauricio Cappra Pauletti, Valdir
Rosa Correia, Crysttian Arantes Paixão, Celso Spada, Carlos Eduardo Pinheiro, Michel Saad,
Carlos Zanetti, Paulo Antunes Horta e Sônia Gonçalves. Na sequência, a presidenta passou à
apreciação da ordem do dia, a qual foi aprovada com a retirada do ponto sete, referente ao
Processo 23080.032005/2013-87, que tratava da doação de área localizada na comunidade da
Serrinha à Prefeitura Municipal de Florianópolis, conforme solicitado pelo relator dos autos,
Paulo Pinheiro Machado, justificando que se encontrava pendente a entrega de um documento
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por parte dos representantes da comunidade da Serrinha para a finalização de seu parecer. Na
sequência, o conselheiro Jamil Assreuy Filho solicitou a palavra e informou que o primeiro
número da Revista UFSC Ciência estava à disposição de todos, inclusive em versão on-line.
Em seguida, a presidenta passou à ordem do dia, com a apreciação dos seguintes pontos de
pauta: 1. Apreciação das atas da sessão ordinária realizada no dia 23 de fevereiro de
2016 e da sessão extraordinária realizada no dia 11 de março de 2016. Em discussão, o
conselheiro Ubaldo César Balthazar questionou a redação constante na linha 83 da ata do dia
11 de março de 2016. Argumentou que onde se lia o trecho “Fica eleito o foro da Justiça
Federal de Florianópolis para eventuais conflitos jurídicos” deveria constar “Fica eleito o foro
da Justiça Federal de Florianópolis para dirimir eventuais conflitos jurídicos”. Com a palavra,
a presidenta sugeriu a retirada de pauta da referida ata, para que fosse realizada a devida
conferência nos registros de vídeo da sessão. Não havendo outras manifestações, passou-se ao
regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade a ata da sessão
ordinária realizada em 23 de fevereiro de 2016 e retirou de pauta a ata da sessão
extraordinária do dia 11 de março de 2016, para fins de conferência da redação. Na sequência,
a presidenta consultou sobre a possibilidade de participação, com direito à voz, dos
acadêmicos Gustavo Matiola e Mateus Costa, para assessorarem os acadêmicos Jonathan
Machado Chagas e Plínio da Silva Oliveira Filho, durante toda a sessão; dos professores
Aldalea Sprada Tavares, Afonso Inácio Orth, Américo Ishida, das arquitetas e urbanistas
Camila Poeta Mangrich e Juliana Ribeiro Venturieri, da engenheira agrônoma Marina Carrieri
de Souza e do presidente da Federação das Associações de Apicultores e Meliponicultores de
Santa Catarina (FAASC), Nésio Fernandes de Medeiros, no ponto sete da pauta. As
solicitações de participação foram aprovadas por unanimidade. 2. Nota pública do Conselho
Universitário em defesa do Estado Democrático de Direito. Com a palavra, a presidenta
informou que a proposição da elaboração da citada nota pública havia sido votada em sessão
anterior, a partir da solicitação de inclusão de pauta feita pelos conselheiros Paulo Pinheiro
Machado e Nestor Manoel Habkost. Disse também que o Gabinete da Reitoria havia recebido
um documento do Coletivo Catarinense Memória, Verdade e Justiça solicitando que o
Conselho Universitário subscrevesse a nota publicada pela Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES). Na sequência, a
presidenta passou à fase de discussão. Após ampla discussão a respeito da publicação ou não
de uma nota pública em relação ao tema, bem como no que se referia ao seu conteúdo, a
presidenta proferiu os encaminhamentos. Após esclarecimentos, passou ao regime de votação.
O Conselho Universitário aprovou por maioria a constituição de uma comissão, composta por
cinco membros do próprio Conselho – a saber, Paulo Pinheiro Machado, Joana Maria Pedro,
Sebastião Roberto Soares, Plínio da Silva Oliveira Filho e Anderson Roberto Oliveira –, para
que elaborassem, em trinta minutos, uma proposta de redação buscando a conciliação das
diferentes sugestões dos conselheiros durante a fase de discussão. Sendo assim, a discussão da
matéria permaneceu interrompida, para retorno após o tempo estipulado. Na sequência, a
presidenta pediu licença para se retirar, pois iria a Brasília para participar de uma reunião da
ANDIFES. Passou, então, a presidência dos trabalhos à conselheira Lúcia Helena Martins
Pacheco, vice-reitora. 3. Processo nº 23080.051646/2015-01 – Apreciação da proposta de
resolução normativa que dispõe sobre a Comissão de Atenção Psicossocial e Pedagógica
(CAPP) da UFSC. A presidenta passou a palavra ao relator George Luiz França, o qual
procedeu à leitura de seu parecer, favorável à minuta proposta, sugerindo as seguintes
alterações: a) a inclusão de “advindos das concessões de uso do espaço físico” ao final do art.
6º; b) a inclusão, quanto à composição da CAPP (art. 11), de um representante indicado pelo
diretor do Departamento de Atenção à Saúde da Secretaria de Gestão de Pessoas, um
representante indicado pela coordenação geral do Serviço de Atenção Psicológica e dois
representantes docentes ou técnico-administrativos de projetos ou núcleos de pesquisa que
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atuem e tenham experiência na área de atenção psicossocial e pedagógica indicados pelo
coordenador da CAPP, excluindo-se da proposta as representações do Gabinete da Reitoria
(GR) e do Departamento de Segurança Física e Patrimonial (DESEG); c) a alteração da
redação do art. 12 para “O Conselho Gestor da CAPP será escolhido por eleição direta na
plenária da Comissão Ampliada, dentre seus membros, com mandato de dois anos, sendo
possível a reeleição, com os seguintes postos: I. um coordenador geral; II. um coordenador
adjunto; III. dois secretários; IV. um coordenador administrativo-financeiro; V. um
coordenador de articulação da rede de atenção psicossocial da UFSC; VI. um coordenador de
eventos e atividades científico-culturais”. Após discussão e esclarecimentos por parte dos
membros da comissão, o conselheiro Pedro Luiz Manique Barreto solicitou vista dos autos, o
que foi concedido pela presidência. Tendo em vista o retorno dos membros da comissão
composta para a elaboração de uma proposta de redação para a nota pública, a presidenta
retornou ao tema. Após alterações no texto, a presidenta passou ao regime de votação. O
Conselho Universitário aprovou por ampla maioria a seguinte redação para a Nota Pública
em Defesa do Estado Democrático de Direito: “O Conselho Universitário da Universidade
Federal de Santa Catarina, reunido no dia 12 de abril de 2016, manifesta preocupação com o
agravamento da crise política e econômica no país e suas ameaças à ordem constitucional e
aos direitos civis, políticos e sociais do povo brasileiro. De igual maneira, reprova o uso de
interpretações políticas parciais em substituição aos preceitos constitucionais que,
necessariamente, devem fundamentar qualquer processo, sem ignorar os princípios
característicos de Estado Democrático de Direito. A comunidade universitária, pautada pelo
rigor científico, a criatividade acadêmica, a liberdade de pensamento e a pluralidade de
ideias, está comprometida com o fortalecimento das instituições públicas, em defesa da
democracia, da justiça social e da paz. Os cortes contínuos e significativos no orçamento
destinado à Educação e às Universidades – com consequentes prejuízos à qualidade de
ensino, pesquisa e extensão, e que acarretam graves problemas de custeio, pessoal e
infraestrutura – não devem permanecer. Expressamos, ainda, nossa expectativa por rigorosa
apuração de todas as denúncias de corrupção e defendemos, intransigentemente, os
princípios republicanos presentes na Constituição Federal”. Na sequência, diante do
encaminhamento por parte da presidenta de dar prosseguimento às inscrições para
continuação da discussão do ponto três da pauta, o conselheiro Edison Roberto de Souza
propôs que a discussão fosse interrompida diante do pedido de vista realizado. Tendo sido a
proposição aprovada por maioria, a presidenta passou à apreciação do ponto seguinte: 4.
Processo nº 23080.030262/2015-46 – Apreciação da proposta de resolução normativa que
regulamentará os projetos fundacionais com recursos de descentralização de créditos
orçamentários de órgãos públicos na UFSC. A presidenta passou a palavra ao relator
William Barbosa Vianna, o qual procedeu à leitura de seu parecer, favorável à aprovação da
minuta proposta, fundamentado no entendimento da necessidade de uma resolução que
estabelecesse as normas internas para proposição, registro, aprovação, execução e prestação
de contas de projetos financiados com recursos de créditos descentralizados de órgãos dos
entes das esferas federal, estadual e municipal no âmbito da UFSC. Em discussão, registra-se
que ficou acordado que na sessão seguinte o conselheiro Jamil Assreuy Filho apresentaria um
panorama geral do assunto, com todos os dados relativos a esses projetos, conforme
proposição feita pelo conselheiro Carlos Augusto Locatelli. O relator disse que incluiria os
dados levantados nos autos. Diante do adiantado da hora, a redação da minuta ficou pendente
para apreciação na sessão seguinte, assim como a apreciação dos demais pontos de pauta. A
presidenta solicitou que as proposições relativas ao ponto quatro fossem encaminhadas aos
relatores para análise prévia. Em seguida, 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
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senhora presidenta e pelos demais conselheiros, estando a gravação integral da sessão à
disposição em meio digital. Florianópolis, 12 de abril de 2016.
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