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ATA Nº 10 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Ata da sessão ordinária do Conselho 

Universitário realizada no dia 26 de abril de 

2016, às 14 horas, na sala Prof. Ayrton 

Roberto de Oliveira. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 1 

Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade 2 

Federal de Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 10/2016/CUn, 3 

com a presença dos conselheiros Julian Borba, Joana Maria Pedro, Jamil Assreuy Filho, 4 

Maristela Helena Zimmer Bortolini, José Carlos Fiad Padilha, César Damian, Sônia 5 

Gonçalves, Carlos Roberto Zanetti, Nestor Manoel Habkost, Gabriel Sanches Teixeira, 6 

Isabela de Carlos Back Giuliano, Celso Spada, Rogério Silva Portanova, Felício Wessling 7 

Margotti, Carlos Augusto Locatelli, Edison Roberto de Souza, Paulo Pinheiro Machado, 8 

Sônia Weidner Maluf, Alícia Norma Gonzállez de Castells, Elisete Dahmer Pfitscher, Flávio 9 

da Cruz, Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean Varvakis Rados, Eugênio Simão, Marcelo 10 

Freitas de Andrade, João Luiz Martins, Ebrahim Samer El Youssef, Leocir José Welter, 11 

Crysttian Arantes Paixão, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Jakerson Ricardo Gevinski, 12 

Vladimir Arthur Fey, Aureo Mafra de Moraes, William Barbosa Vianna, Wagner Leal 13 

Arienti, Daniel Martins, Alacoque Lorenzini Erdmann, Paulo Antunes Horta Júnior, William 14 

Gerson Matias, Pedro Antônio de Melo, Milton Luiz Horn Vieira, Tatiane Mecabô Cupello, 15 

Jaçany Aparecida Borges Prudente, José Geraldo Mattos, Rosi Corrêa Abreu, Jerko Ledic 16 

Neto, Newton de Mendonça Barbosa Júnior, Plínio da Silva Oliveira Filho, Esther Cristina de 17 

Almeida Monzu, Delza da Hora Souza, Ana Aparecida Zandorá e Poliana Garcia Temístocles 18 

Ferreira, sob a presidência da professora Lúcia Helena Martins Pacheco, vice-reitora da 19 

UFSC. Justificaram a ausência os conselheiros Rudney Raulino, Luciano Caminho, Michel 20 

Saad, Jefferson de Oliveira Gomes, Mauricio Cappra Pauletti, Rafael Dutra, Anderson 21 

Roberto Oliveira, Fabricio Neves, Jonathan Machado Chagas, Fabricia Silva da Rosa e 22 

Cinthia de Souza. Em seguida, a presidenta passou à apreciação da ordem do dia, a qual foi 23 

aprovada com as seguintes alterações: o ponto oito, referente ao Processo nº 24 

23080.061537/2015-93, que tratava da solicitação de alteração da data de aplicação das 25 

provas do Vestibular UFSC/2017, passou ao ponto dois; o ponto seis, referente ao Processo nº 26 

23080.032005/2013-87, que tratava da solicitação de doação de área localizada na 27 

comunidade da Serrinha à Prefeitura Municipal de Florianópolis, passou ao ponto três; o 28 

ponto dez, referente à apreciação da proposta de moção em defesa da área de Estudos de 29 

Gênero no Brasil, passou ao ponto quatro. Os demais pontos foram renumerados 30 

sequencialmente. Registra-se, ainda, que foi rejeitada por maioria a proposição feita pelo 31 

conselheiro Áureo Mafra de Moraes de suspensão da discussão do ponto cinco, referente ao 32 

Processo nº 23080.030262/2015-46, que tratava da regulamentação dos projetos fundacionais 33 

com recursos de descentralização de créditos orçamentários de órgãos públicos na UFSC. O 34 

conselheiro Carlos Augusto Locatelli solicitou esclarecimentos em relação ao Processo nº 35 

23080.051646/2015-01, que versava sobre a proposta de resolução normativa sobre a 36 

Comissão de Atenção Psicossocial e Pedagógica (CAPP) da UFSC. Em resposta, a presidenta 37 
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informou que o citado processo não havia sido pautado porque o relator de vista, Pedro Luiz 38 

Manique Barreto, havia baixado diligência, até aquele momento sem retorno. Em seguida, a 39 

presidenta consultou sobre a possibilidade de participação de representantes da comunidade 40 

da Serrinha no ponto três da pauta e de representantes do grupo de trabalho responsável pela 41 

elaboração da proposta para uso e ocupação do parque Cidade das Abelhas no ponto nove da 42 

pauta. As solicitações de participação foram aprovadas por unanimidade. 1. Apreciação da 43 

ata da sessão extraordinária realizada no dia 11 de março de 2016. O documento foi 44 

aprovado por unanimidade. 2. Processo nº 23080.061537/2015-93 – Apreciação da 45 

solicitação de alteração da data de aplicação das provas do Concurso Vestibular 46 

UFSC/2017 prevista no Calendário Acadêmico de 2016. A presidenta passou a palavra ao 47 

relator Felício Wessling Margotti, o qual procedeu à leitura de seu parecer, favorável à 48 

solicitação de alteração proposta pela Comissão Permanente do Vestibular. Após discussão, 49 

passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o 50 

Parecer nº 14/CUn/2016, do relator Felício Wessling Margotti, pela aprovação da alteração da 51 

data de aplicação das provas do Vestibular para os dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2016. 52 

Dessa forma, foi aprovada a nova minuta do Calendário Acadêmico, contemplando as 53 

alterações a respeito dos dias letivos no mês de agosto, com a exclusão do feriado e dos dias 54 

não letivos e, consequentemente, a alteração de dezoito para vinte e um dias letivos no 55 

referido mês, e o encerramento do segundo semestre em 9 de dezembro de 2016, em todas as 56 

unidades acadêmicas – exceto em Blumenau, onde o encerramento do semestre seria no dia 57 

12 de dezembro de 2016. 3. Processo nº 23080.032005/2013-87 – Apreciação da solicitação 58 

de doação de área localizada na comunidade da Serrinha à Prefeitura Municipal de 59 

Florianópolis. A presidenta passou a palavra ao relator Paulo Pinheiro Machado, o qual 60 

procedeu à leitura de seu parecer, favorável à realização da doação, ressaltando os pareceres 61 

favoráveis da professora Maria Inês Sugai, da Procuradoria Federal junto à UFSC e da Pró-62 

Reitoria de Administração (PROAD), e por tratar-se de uma importante iniciativa de 63 

regularização fundiária de terreno da UFSC ocupado por moradores há mais de trinta anos, 64 

dentro das seguintes condições: a) o terreno deveria ser doado com a finalidade precípua de 65 

regularização fundiária para fins de urbanização de baixa renda e melhorias das oitenta e 66 

cinco famílias cadastradas pela Prefeitura Municipal, não sendo permitida a mudança dos 67 

objetivos previstos em lei para a doação nem qualquer forma de remoção das famílias citadas; 68 

b) a precisa localização e a metragem da área a ser doada deveriam ser definidas pela 69 

Coordenadoria de Regularização Fundiária e Predial da Pró-Reitoria de Planejamento e 70 

Orçamento (PROPLAN); c) a reivindicação da comunidade da Serrinha sobre a área de uso 71 

comum para a construção de um “Galpão Cultural” era lícita e amparada pela legislação 72 

federal (Estatuto das Cidades), devendo ser contemplada na área doada e observada pela 73 

Prefeitura Municipal; d) a UFSC deveria participar das decisões da Prefeitura Municipal, em 74 

conjunto com a comunidade, para a solução viária mais adequada às necessidades da 75 

população sem que se criassem riscos ou prejuízos ao meio ambiente e ao ordenamento 76 

urbano; e) a Prefeitura deveria demarcar fisicamente a área do terreno que restaria sob 77 

titularidade da UFSC. Antes de iniciar a fase de discussão da matéria, a presidenta passou a 78 

palavra ao professor Carlos Antônio Oliveira Vieira, chefe de gabinete, que relatou as ações 79 

realizadas pela Administração Central no que se referia à regularização fundiária da 80 

Universidade, com a criação de uma equipe especializada para esse fim. Ressaltou, ainda, que 81 

o processo já havia sido enviado ao Conselho de Curadores anteriormente e que este havia 82 

encaminhado a análise do mérito da questão ao Conselho Universitário. Após ampla 83 

discussão, principalmente no que se referia às questões de contrapartida por parte da 84 

Prefeitura, bem como em relação à necessidade de delimitação precisa da área ocupada, o 85 

conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados pediu vista dos autos, o que foi concedido pela 86 

presidenta. Ato contínuo, a presidenta deu prosseguimento às demais inscrições, ficando a 87 
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deliberação da matéria pendente para a sessão seguinte. 4. Apreciação da proposta de 88 

moção em defesa da área de estudos de gênero no brasil. A presidenta passou a palavra à 89 

conselheira Joana Maria Pedro, a qual ressaltou que a ideia de uma moção em defesa da área 90 

de estudos de gênero havia surgido mediante a iniciativa de outras universidades e instâncias 91 

acadêmicas, as quais haviam registrado seu repúdio aos ataques liderados por setores 92 

conservadores, muitos dos quais com representação no Congresso Nacional, que buscavam 93 

desqualificar a área de pesquisa de estudos de gênero e que promoviam ataques e 94 

perseguições a cientistas que trabalhavam com essa área. Após a leitura da moção pela 95 

conselheira, a presidenta passou à fase de discussão. Na sequência, após os conselheiros 96 

fazerem seus posicionamentos e sugestões de alteração ao documento, por não haver 97 

consenso, a conselheira Joana Maria Pedro propôs a readequação do texto, de acordo com as 98 

falas realizadas, para apresentação de uma nova redação na sessão seguinte. Por haver 99 

consenso em relação a esse encaminhamento e tendo em vista o adiantado da hora, os demais 100 

pontos da pauta permaneceram pendentes para apreciação em uma sessão posterior. Em 101 

seguida, a presidenta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, 102 

para constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária executiva dos Órgãos 103 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pela senhora 104 

presidenta e pelos demais conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em 105 

meio digital. Florianópolis, 26 de abril de 2016. 106 


