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ATA Nº 17 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 28 de junho
de 2016, às 14 horas, no Centro de
Blumenau.
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Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no
Centro de Blumenau, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 19/2016/CUn, com a presença
dos conselheiros Alacoque Lorenzini Erdmann, Felício Wessling Margotti, Sérgio Fernando
Torres de Freitas, Rogério Cid Bastos, José Carlos Fiad Padilha, Sônia Gonçalves, Carlos
Roberto Zanetti, Juares da Silva Thiesen, Gabriel Sanches Teixeira, Isabela de Carlos Back,
Celso Spada, Valdir Rosa Correia, Wilson Erbs, Ubaldo César Balthazar, Everton das Neves
Gonçalves, Arnoldo Debatin Neto, Carlos Augusto Locatelli, Luciano Lazzaris Fernandes,
Lisiane Schilling Poeta, Paulo Pinheiro Machado, Elisete Dahmer Pfitscher, Flávio da Cruz,
Edson Roberto de Pieri, Gregório Jean Varvakis Rados, Eugênio Simão, João Luiz Martins,
Fernando Luís Peixoto, Leocir José Welter, Crysttian Arantes Paixão, Cátia Regina Silva de
Carvalho Pinto, Modesto Hurtado Ferrer, Sérgio Nunes Melo, Douglas Dyllon Jeronimo de
Macedo, Josimari Telino de Lacerda, Marcelo Bittencourt, José Geraldo Mattos, Anderson
Roberto Oliveira, Rosi Corrêa Abreu, Newton de Mendonça Barbosa Júnior, Jean Carlos
Adriano Júnior e Giovanny Simon Machado, sob a presidência do professor Luiz Carlos
Cancellier de Olivo, reitor da UFSC. Havendo número legal, o presidente deu início à sessão.
Justificaram a ausência os conselheiros Otavio Pereira, Alícia Norma Gonzalles de Castells,
William Gerson Matias, Plínio da Silva Oliveira Filho, George Luiz França, Juliane Mendes
Rosa La Banca, Wagner Leal Arienti, Sergio Augusto Ferreira de Quadros, André Luis
Ferreira Lima, Sônia Maria Hickel Probst, Frank Augusto Siqueira, Jose Rubens Morato
Leite, Fabricio de Souza Neves, Sebastião Roberto Soares, Rafael Cypriano Dutra, Jaison
José Bassani, Arno Dal Ri Júnior, Jefferson de Oliveira Gomes, Mauricio Cappra Pauletti,
Eduarda Vieira Floriani, Daniel Martins e Paulo Antunes Horta Júnior. Em seguida, o
presidente passou à apreciação da ordem do dia, a qual foi aprovada por unanimidade, com a
retirada de pauta do Processo nº 23080.036240/2016-71 – Apreciação da proposta de
alteração da Resolução Normativa nº 52/2015/CUn, que tratava da Política de Ações
Afirmativas para os processos seletivos de 2016 a 2022, para um melhor embasamento do
processo, ficando acordado que este ponto entraria como um dos primeiros na pauta da sessão
seguinte com proposição de apreciação em regime de urgência. Logo após, passou à ordem do
dia, com a apreciação dos seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação das atas das sessões
ordinária e continuação da sessão extraordinária, realizadas em 31 de maio de 2016, e
das sessões especial e extraordinária, realizadas em 7 de junho de 2016. Os documentos
foram aprovados por unanimidade. 2. Processos nº 23080.037517/2016-82 e nº
23080.037212/2016-71 – Apreciação das solicitações de indicação de nomes para compor
o Conselho Curador da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (FEPESE) e
da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). O presidente passou a
palavra ao relator Sérgio Fernando Torres de Freitas, o qual procedeu à leitura dos pareceres,
os quais apresentavam os nomes indicados. Em discussão, após esclarecimentos, passou-se ao
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regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade os Pareceres nº
31/2016/CUn e nº 32/2016/CUn, do relator Sérgio Fernando Torres de Freitas, pela aprovação
das indicações para os Conselhos Curadores das respectivas Fundações, para o período de
2016 a 2020, conforme segue: professores Marilda Todescat, Roberto Meurer, Helton Ricardo
Ouriques, Ernesto Fernando Rodrigues Vicente e Luiz Alberton para, na condição de
membros titulares, e o professor Marcus Vinícius Andrade Lima para, na condição de
membro suplente, comporem o Conselho Curador da FEPESE, e professores Manuel Rosa de
Oliveira Lino, Marco Antônio Ribeiro Dantas e Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior
para, na condição de membros titulares, comporem o Conselho Curador da FEESC. 3.
Processo nº 23080.016129/2016-68 – Homologação da aprovação ad referendum da
autorização, em caráter de excepcionalidade, da alteração do regime de 20 horas para
40 horas, sem dedicação exclusiva, para a ocupação do cargo de Coordenador do
Escritório Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ), de acordo com o que rege inciso II
do art. 11 da Resolução nº 046/CUn/2014. Primeiramente o presidente prestou alguns
esclarecimentos em relação ao assunto em tela. Explicou que o Processo havia sido instruído
com o parecer do professor Marcos Vinícius Ferraro, presidente da Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD), o qual considerava como possível a emissão de resolução
atribuindo vinculação temporária ao regime de quarenta horas à coordenação do EMAJ.
Justificou que esse procedimento era possível no sentido da aplicabilidade do inciso II do art.
11 da Resolução nº 046/CUn/2014, o qual permitia que os docentes em regime de vinte horas
de qualquer departamento poderiam ser temporariamente vinculados ao regime de quarenta
horas, sem dedicação exclusiva, após a verificação de inexistência de acúmulo de cargos e da
existência de recursos orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes dessa
alteração. Considerando-se em caráter especial o que constava no inciso II, que era a
possibilidade de participação em outras ações de interesse institucional desde que fossem
definidas pelo Conselho Universitário. Em seguida passou-se à fase de discussão, não
havendo manifestações, passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário
homologou por unanimidade a Resolução Normativa nº 77/2016/CUn, de 21 de junho de
2016, a qual definia como ação de interesse institucional a coordenação do EMAJ do Centro
de Ciências Jurídicas (CCJ). 4. Processo nº 23080.010948/2016-00 – Apreciação da minuta
de Resolução Normativa que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores da
UFSC pertencentes ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação (PCCTAE). Tendo em vista que o relator William Gerson Matias havia justificado
sua ausência na sessão, o presidente passou a palavra ao conselheiro José Geraldo Mattos, o
qual procedeu à leitura do parecer, favorável à minuta apresentada pela Pró-Reitoria de
Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGESP), com sugestões de alteração. Em
discussão, foi proposta a readequação da tabela que continha os critérios de avaliação, haja
vista que os termos “nível desejado”, “expectativas mínimas desejadas” e “requisitos
desejados” eram subjetivos. Nesse sentido, foram feitas as seguintes sugestões: a) a retirada
dos termos citados, permanecendo a seguinte redação “O desempenho do servidor está muito
abaixo do desejado”, devendo os demais pontos seguir a mesma metodologia; ou a
substituição do termo “nível” pelo termo “requisito” em todos os pontos; b) a inclusão da
frase “em relação às atribuições do cargo” ao final de todos os pontos da tabela. Houve a
proposição de inclusão, na minuta, da definição do termo “chefia imediata” e da informação
sobre a quem caberia realizar tal função, sendo sugerida a seguinte redação: “A avaliação de
desempenho individual será realizada pela chefia imediata ou por aquele a quem a Unidade ou
Setor responsável designar”, com a inclusão de um parágrafo único, com a seguinte redação
“Entende-se por chefia imediata a autoridade a qual o servidor está diretamente subordinado
hierarquicamente, definido na estrutura organizacional de qualquer um dos órgãos integrantes
da UFSC”. Após ampla discussão, o presidente passou ao regime de votação. O Conselho
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Universitário aprovou por unanimidade o Parecer nº 30/2016/CUn, do relator William Gerson
Matias, pela aprovação da Resolução Normativa que disporia sobre a avaliação de
desempenho dos servidores da Universidade Federal de Santa Catarina pertencentes ao Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), com alterações.
No que se refere às proposições mencionadas na fase de discussão, o Conselho decidiu que a
PRODEGESP deveria fazer a readequação da redação da resolução, de acordo com as
proposições. 5. Processo nº 23080.016668/2016-05 – Apreciação da minuta de Resolução
Normativa sobre o Programa de Aperfeiçoamento e Qualificação (PAQ) dos Servidores
Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina. O
presidente passou a palavra ao relator Flávio da Cruz, o qual procedeu à leitura do seu
parecer, favorável à minuta proposta, condicionada ao atendimento da atualização do
preâmbulo de que constasse a citação da legislação emitida posteriormente ao surgimento da
Lei nº 11.091/2005, bem como à aceitação de duas recomendações, conforme segue: que
houvesse no âmbito da UFSC uma aproximação gradativa com a entidade representativa dos
servidores técnico-administrativos de forma a incluí-la, voluntariamente, no monitoramento e
nas atualizações periódicas do PAQ e que, quando da implantado do PAQ e, a partir da
viabilidade de cobertura orçamentária e financeira, o programa pudesse ser expandido para
incluir um reforço para a valorização das manifestações artísticas e demais formas de
integração permanente entre os servidores recém ingressantes, os experientes, os que se
encontrassem em final de carreira e os aposentados. Em seguida, o presidente passou à fase de
discussão. O conselheiro José Geraldo Mattos solicitou vista dos autos, o que foi concedido
pelo presidente, ficando suspensa a apreciação da matéria. 6. Processo nº
23080.020735/2010-92 – Apreciação do recurso interposto pelo discente do Curso de PósGraduação em Sociologia Política, em razão da aplicação da penalidade de
desligamento. O presidente passou a palavra ao relator Gregório Jean Varvakis Rados, o qual
informou que ainda não havia finalizado o seu parecer. Dessa forma, a matéria foi retirada da
pauta. 7. Informes gerais. O conselheiro Eugênio Simão solicitou que fosse agendada uma
sessão especial no mês de julho para apreciação do processo de institucionalização dos
Centros de Ensino fora da sede. O conselheiro Giovanny Simon Machado falou também da
necessidade de apreciação do processo que tratava sobre o redimensionamento das
representações dos estudantes e dos servidores técnico-administrativos na composição do
Conselho Universitário. Ademais, como representante da Associação dos Pós-Graduandos
(APG), informou que a entidade estava construindo um conselho de representantes discentes
dos programas de pós-graduação para fins de discutir os problemas enfrentados nesse âmbito.
A conselheira Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto parabenizou a iniciativa da
Administração Central em descentralizar as reuniões do Conselho Universitário e colocou o
Centro de Joiville à disposição do Conselho no semestre seguinte. O conselheiro Giovanny
Simon Machado sugeriu que o processo referente ao redimensionamento das representações
somente fosse incluído na pauta do mês de agosto. Em votação, o Conselho Universitário
aprovou por maioria que a sessão especial fosse realizada no dia 19 de julho, com a
apreciação dos processos referentes à institucionalização dos campi e ao redimensionamento
das representações estudantil e técnico-administrativa no Conselho Universitário. O
conselheiro Paulo Pinheiro Machado informou que havia sido procurado por membros do
grupo de trabalho formado pela Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD) com
o objetivo elaborar a proposta de processo seletivo específico para vagas suplementares para
indígenas e quilombolas na UFSC, com prazo de noventa dias para conclusão dos trabalhos e
cujo relatório já estava pronto. Acrescentou que pediria ao grupo para encaminhar o referido
documento aos conselheiros para conhecimento, ao mesmo tempo em que solicitou que a
PROGRAD e a SAAD chegassem a um entendimento junto aos membros do grupo de
trabalho. O conselheiro Carlos Augusto Locatelli sugeriu uma readequação dos pontos de
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pauta quando a reunião do Conselho fosse realizada fora da sede. O presidente apresentou o
novo procurador-chefe, Juliano Scherner Rossi, informando que este se encontrava à
disposição de todos os gestores no sentido de dirimir as questões jurídicas da Universidade. O
conselheiro José Carlos Fiad Padilha agradeceu o conselheiro João Luiz Martins e toda a sua
equipe pela recepção dada ao Conselho Universitário naquele Centro de Ensino. O presidente
passou a palavra ao conselheiro João Luiz Martins para que este procedesse ao encerramento
da reunião. Com a palavra, o conselheiro fez um breve relato da situação da infraestrutura do
Centro de Blumenau, conforme havia sido apresentado mais detalhadamente aos conselheiros
no período matutino, e, em seguida, agradeceu a disponibilidade de todos em participar
daquela sessão. Na sequência, nada mais havendo a tratar, o presidente 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 pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros, estando a
gravação integral da sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 28 de junho de 2016.
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