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ATA N.° 4 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DO CENTRO 

TECNOLÓGICO 

  

Ata da Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do 

Centro Tecnológico, realizada no dia 4 de maio de 2016, 

às 14 horas, no Auditório do prédio “Reitor Caspar Erich 

Stemmer”. 

 

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no 1 

Auditório do prédio Reitor Caspar Erich Stemmer, reuniram-se os membros do Conselho do 2 

Centro Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por meio do Edital n.º 3 

4/2016/CONSELHO/CTC, com a presença dos conselheiros Agenor Fúrigo Junior, Carlos 4 

Barros Montez, Lizandra Garcia Lupi Vergara, Edson Bazzo, Flávio Rubens Lapolli, Lia 5 

Caetano Bastos, Marcelo Menezes Reis, Walter Pereira Carpes Jr., Rogério Cid Bastos, 6 

Carlos Enrique Niño Bohorquez, Frank Augusto Siqueira, Hugo Moreira Soares, Luis Alberto 7 

Gomez, Marcelo Lanza, Mario Antonio Ribeiro Dantas, Mônica Maria Mendes Luna, Pablo 8 

Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco, Sônia Maria Hickel Probst, Almir Francisco Reis, 9 

Armando Albertazzi Gonçalves Jr., Carina Friedrich Dorneles, José Luís Almada Güntzel, 10 

Carlos Loch, Cíntia Soares, Fernando Antonio Forcellini, Marco Di Luccio, Renato Tibiriçá 11 

de Saboya, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Rômulo Silva de Oliveira, Maria Eliza Nagel 12 

Hassemer e Rejane Helena Ribeiro da Costa, sob a Presidência do Diretor do Centro 13 

Tecnológico, Prof. Sebastião Roberto Soares e Vice-Presidência do Vice-Diretor, Prof. Edson 14 

Roberto De Pieri. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à 15 

sessão justificando a ausência dos conselheiros Antonio Pedro Novaes de Oliveira, Daniel 16 

Martins, Djones Vinicius Lettnin, Glicério Trichês, José Ripper Kós, Leandro Buss Becker, 17 

Renato Garcia Ojeda, Thêmis da Cruz Fagundes, William Gerson Matias e STAE Ana Thaísa 18 

Pozzan. Na sequência, deu as boas vindas à professora Lizandra Garcia Lupi Vergara, 19 

Subchefe do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas (EPS). Ato contínuo, 20 



 

solicitou as seguintes alterações na pauta: Processo n.º 23080.024405/2016-61, como item 6 21 

b); Indicação de representante do Centro Tecnológico na Câmara de Pós-Graduação, 22 

como item 8, passando o antigo item 8 a ser apreciado como 9° item da pauta. Em 23 

votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, apreciados os seguintes 24 

pontos de pauta: 1. Participação do Diretor do Centro Tecnológico, Prof. Sebastião 25 

Roberto Soares, na nova gestão da UFSC. Foi aberto espaço para fala do Prof. Luis Carlos 26 

Cancellier de Olivo, reitor eleito da UFSC que assumirá as funções no próximo dia 11, que 27 

iniciou convidando a todos(as) para a cerimônia de posse.  Em seguida, falou sobre os rumos 28 

de sua gestão, mencionando alguns objetivos, tais como: “desburocratizar os processos, dar 29 

liberdade aos pesquisadores e fortalecer parcerias com a iniciativa privada e com as 30 

fundações”. Na sequência, falou sobre a composição de sua equipe, citando professores do 31 

CTC que participarão de sua gestão: Prof. Sebastião Roberto Soares, como Pró-Reitor de 32 

Pesquisa (PROPESQ); Prof. Álvaro Guillermo Rojas Lezana, como Diretor do Gabinete da 33 

Reitoria; Prof. Rogério Cid Bastos, como Pró-Reitor de Extensão (PROEX); Prof. Fernando 34 

Ostuni Gauthier, como Diretor de Inovação Tecnológica; Prof. Armando Albertazzi 35 

Gonçalves Jr., como Diretor de Projetos da PROPESQ. Na sequência, apresentou o futuro 36 

procurador da UFSC, Juliano Scherner Rossi, falando sobre a trajetória acadêmica e 37 

profissional do futuro procurador. Na sequência, o Presidente proferiu discurso agradecendo 38 

ao Prof. Armando por ter aceitado o seu convite e a todo o Centro Tecnológico pelo apoio e 39 

colaboração ao longo dos sete anos que permaneceu na Direção do Centro, desejando sucesso 40 

ao Prof. Edson Roberto De Pieri nas funções de Diretor. Em seguida, os conselheiros Prof. 41 

Rogério Cid Bastos e Prof. Armando Albertazzi Gonçalves Jr também proferiram discursos de 42 

despedida e agradecimento. Por fim, o Vice-Presidente falou sobre a colaboração entre 43 

Diretor e Vice na gestão do CTC ao longo dos últimos 4 anos, desejando sucesso ao Prof. 44 

Sebastião e à nova gestão da UFSC e enaltecendo a escolha do Prof. Armando como Diretor 45 

de Projetos da PROPESQ. Por fim, ficou decidido que seria disponibilizado espaço na 46 

próxima sessão ordinária do Conselho do CTC para que os Pró-Reitores da PROPESQ e 47 

PROEX pudessem apresentar suas considerações acerca das mencionadas Pró-Reitorias. 2. 48 

Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 49 

Tecnológico de 13 de abril de 2016. Foram informadas as correções e alterações realizadas 50 

na ata, por solicitação de conselheiros. Em votação, o documento foi aprovado por 51 

unanimidade. 3. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária da Câmara de 52 

Administração do Centro Tecnológico de 29 de abril de 2016. Em votação, o documento 53 

foi aprovado por unanimidade. 4. Processo n.º 23080.021687/2016-45. Apreciação do parecer 54 



 

do relator, Prof. Mario Antonio Ribeiro Dantas acerca da solicitação de criação de laboratório 55 

de pesquisa e desenvolvimento, intitulado “Laboratório Bridge_”, requerida pelo Prof. Raul 56 

Sidnei Wazlawick. Foi passada a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Em 57 

discussão, alguns conselheiros solicitaram esclarecimentos acerca do processo. Em resposta, o 58 

Vice-Presidente informou que o laboratório já existe, citando os nomes dos docentes que 59 

fazem parte e o local onde o laboratório está instalado. Na sequência, o Prof. Marcelo 60 

Menezes Reis, Chefe do Departamento de Informática e Estatística, solicitou a palavra e falou 61 

sobre o projetos do laboratório, do quantitativo de professores e alunos envolvidos, 62 

sustentando que o laboratório ficaria melhor, do ponto de vista organizacional, se vinculado à 63 

Direção do CTC. Por fim, o conselheiro Prof. Rogério Cid Bastos fez um apanhado histórico 64 

acerca do laboratório e o Presidente falou que o Laboratório Bridge_ assegura seu espaço 65 

físico, visto que a Direção do Centro não dispõe de espaço físico para abrigar o laboratório, 66 

reafirmando, ainda, a importância da continuidade das atividades de laboratórios quando o 67 

supervisor se aposenta. Em votação, o parecer do relator, favorável à criação do “Laboratório 68 

Bridge_”, vinculado à Direção do Centro Tecnológico, foi aprovado por unanimidade. 5. 69 

Processo n.º 23080.071953/2015-08. Apreciação do parecer do relator, Prof. Rogério Cid 70 

Bastos (EGC), acerca da solicitação de redistribuição do cargo de Professor do Magistério 71 

Superior, ocupado por Fábio Farias Pereira, lotado e localizado no Departamento de 72 

Engenharia Sanitária e Ambiental (ENS), para a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), 73 

mediante a contrapartida do código de vaga desocupado 0928380, referente ao mesmo cargo 74 

ocupado pelo servidor. Foi passada a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. 75 

Na sequência, o conselheiro Flávio Rubens Lapolli, Chefe do Departamento de Engenharia 76 

Sanitária e Ambiental (ENS), fez breve histórico acerca da tramitação do processo no ENS. 77 

Em seguida, houve discussão acerca das motivações do requerente para o seu pedido, sendo 78 

mencionada a possibilidade da vaga ficar em aberto caso não haja condições de se realizar 79 

concurso público. Após manifestações por parte do relator e de conselheiros, o parecer do 80 

relator, favorável à redistribuição de Fábio Farias Pereira, foi aprovado por maioria. 6. 81 

Processo n.º 23080.013005/2016-21. Apreciação do parecer do relator, Prof. Armando 82 

Albertazzi Gonçalves Jr. (EMC), acerca da solicitação de revisão de pedido de defesa no 83 

Curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), requerida pelo Acad. 84 

Maurício Simões de Oliveira. Em discussão, o item foi baixado em diligência, sem apreciação 85 

do parecer do relator do Conselho do CTC, para que seja avaliado pelo Colegiado Pleno do 86 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. b) Processo n.º 87 

23080.024405/2016-61. Apreciação do parecer do relator, Prof. Edson Roberto De Pieri, 88 



 

acerca da solicitação de adesão ao Programa de Serviços Voluntários (PSV) da UFSC, junto 89 

ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação - PPGCC, requerida por Marcos 90 

Aurélio Rodrigues, com carga horária semanal de 20 horas, tendo como supervisor o Prof. 91 

Mario Antonio Ribeiro Dantas. Foi passada a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu 92 

parecer. Em votação, o parecer do relator, favorável à adesão do requerente ao PSV da UFSC, 93 

foi aprovado por unanimidade. 7. Indicação de representante do Centro Tecnológico na 94 

Câmara de Extensão (o mandato do Prof. Daniel Martins expirar-se-á em 1/6/2016). Foi 95 

reconduzido, por aclamação, o Prof. Daniel Martins (EMC) como representante do Centro 96 

Tecnológico na Câmara de Extensão, para o período de 1/6/2016 a 31/10/2016. Ainda, foi 97 

indicado, por aclamação, o Prof. Hans Michael Van Bellen (EGC) como representante do 98 

Centro Tecnológico na Câmara de Extensão, a contar de 1/11/2016, para um mandato de 2 99 

(dois) anos. 8. Indicação de representante do Centro Tecnológico na Câmara de Pós-100 

Graduação, tendo em vista o pedido de dispensa do Prof. Armando Albertazzi 101 

Gonçalves Jr. Foi reiterado que o atual representante do CTC, Prof. Armando, cujo mandato 102 

se encerraria em junho deste ano, assumirá o cargo de Diretor de Projetos da PROPESQ. O 103 

Prof. Armando solicitou a palavra e agradeceu pela confiança nele depositada e pela 104 

oportunidade de ter contribuído e muito aprendido como membro da referida Câmara. Na 105 

sequência, foi indicada, por aclamação, a Prof.ª Cíntia Soares, Coordenadora do Curso de 106 

Pós-Graduação em Engenharia Química, como representante do Centro Tecnológico na 107 

Câmara de Pós-Graduação. 9. 4. Aprovação de Comissões Avaliadoras de Memoriais da 108 

Avaliação de Desempenho (MAD) e Memoriais de Atividades Acadêmicas (MAA), para 109 

fins de promoção à Classe E – Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. Foi 110 

passada a palavra ao Vice-Presidente, que procedeu à leitura de síntese dos currículos dos 111 

docentes indicados para comporem as comissões avaliadoras 2016.1 dos Departamentos de 112 

Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Mecânica. Em votação, foram aprovadas por 113 

unanimidade as seguintes composições de comissões: a) Departamento de Arquitetura e 114 

Urbanismo (Memorando n.º 19/2016/ARQ): Luiz Fernando Scheibe (Presidente - UFSC), 115 

Leonardo Barci Castriota (Titular – UFMG), Paulo Bruna (Titular – USP) e Wilson Ribeiro 116 

dos Santos Júnior (Titular – PUC-Campinas). Foi informado o nome dos docentes a serem 117 

avaliados: Juan Antônio Zapatel Pereira de Araújo e Margareth de Castro Afeche Pimenta, 118 

bem como o nome da STAE designada para secretariar as atividades da comissão avaliadora: 119 

Bruna Luiza Santos. b) Departamento de Engenharia Mecânica (Memorando n.º 120 

47/EMC/2016): Antonio Cezar Bornia (Titular - UFSC), Álisson Rocha Machado (Titular - 121 

PUC-PR), Márcio Bacci da Silva (Titular - UFU), Paulo Smith Schneider (Titular - UFRGS), 122 



 

Aristeu da Silveira Neto (Suplente - UFU), George Stanescu (Suplente - UFPR) e Marcelo 123 

Ricardo Stemmer (Suplente - UFSC). Foi informado o nome do docente a ser avaliado: Marco 124 

Antonio Martins Cavaco, bem como o nome do STAE designado para secretariar as 125 

atividades da comissão avaliadora: João Bento Rovaris. Na sequência, houve discussão acerca 126 

da logística de designação de comissões avaliadoras pela Direção do CTC, considerando-se as 127 

questões financeiras envolvidas no processo, mencionando-se a possibilidade da designação 128 

de comissões mais amplas. O conselheiro Prof. Rogério Cid Bastos se manifestou a respeito 129 

das escolhas das comissões avaliadoras, afirmando que  UFSC faz dois tipos de concurso para 130 

professores titulares, com regras diferentes: esse, para o qual estamos escolhendo as 131 

comissões e o que o Ministério da Educação (MEC) oferece um número específico de vagas, 132 

sustentando que isso gera dificuldades e que a UFSC deveria repensar essas formas de 133 

concurso. Ainda, houve discussão acerca dos interstícios de progressões funcionais, visto que 134 

há diferentes entendimentos na UFSC quanto à matéria. 10. Informes gerais: Na sessão de 135 

informes gerais, aconteceu debate acerca do fechamento do estacionamento do CTC/FEESC. 136 

Foi informada pelo Presidente a gestão dos horários de abertura e fechamento: de segunda à 137 

sexta o estacionamento permanece fechado com cancelas das 6h00min as 17h00min, sendo 138 

que das 17h00min as 23h00 o estacionamento permanece aberto, com as cancelas de entrada e 139 

saída abertas até as 6h00min do dia seguinte, porém a corrente é fechada a partir das 23h00. 140 

Nos finais de semana, as cancelas de entrada a saída permanecem sempre abertas, até as 6h00 141 

de segunda-feira, porém a corrente é colocada a partir das 13h00 de sábado. Ainda, o 142 

Presidente informou que a parte do estacionamento que fica em frente ao Prédio da FEESC 143 

(18 vagas), permanece sempre aberto nos horários em que o estacionamento está fechado com 144 

a corrente, pois as cancelas de entrada e saída ficam abertas, e que essa logística em geral tem 145 

funcionado e contribuído para evitar casos de depredação. Por fim, disse que há sempre um 146 

guarda, que não é porteiro, mas que pode ser acionado em caso de dúvidas e de dificuldades 147 

no acesso ao estacionamento e aos prédios do CTC. Na sequência, o conselheiro Edson Bazzo 148 

solicitou a palavra e reiterou sua posição quanto ao fato dos bens patrimoniais que não são 149 

encontrados no inventário anual da UFSC serem atribuídos à carga patrimonial do chefe do 150 

departamento. Em resposta, o Presidente informou que entrou em contato com o 151 

Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) sobre a questão, mas que não obteve resposta. 152 

Ato contínuo, o Vice-Presidente solicitou a palavra e falou sobre a vacância do cargo de Vice-153 

Diretor, tendo em vista que ele assumirá a Direção do Centro. Falou, ainda, sobre diferentes 154 

questões, tais como a saída da STAE Rosi, Coordenadora de Apoio Administrativo do CTC, 155 

sobre a necessidade da ampliação dos processos de compras, de melhorias na gestão de 156 



 

patrimônio no âmbito do CTC, dentre outras. Na sequência, anunciou convite feito à Prof.ª 157 

Lúcia Helena Martins Pacheco, docente do Departamento de Informática e Estatística (INE) 158 

que foi Vice-Reitora da UFSC na gestão 2012-2016, justificando sua escolha pela experiência 159 

e pelo relacionamento que a Prof.ª possui com os diversos setores da Instituição e informando 160 

que o convite foi aceito por ela. Ficou decidido que seria convocada sessão extraordinária 161 

para a escolha do(a) Vice-Diretor(a). Em seguida, o Presidente solicitou aos Chefes de 162 

Departamentos que indiquem responsável de seu departamento para receber a equipe de 163 

manutenção da UFSC para averiguação da qualidade dos compressores. Informou, ainda, que 164 

a estrutura do Banco do Brasil no Hall do Bloco A foi desativada para reforma do piso, mas 165 

que deve retornar em novo local do Hall. A conselheira Prof.ª Rejane Helena Ribeiro da Costa 166 

solicitou a palavra e falou sobre o novo formulário de pesquisa que substituirá o Notes, 167 

esclarecendo dúvidas dos conselheiros. A conselheira Sônia Maria Hickel Probst solicitou a 168 

palavra e falou sobre nova resolução que está sendo elaborada em substituição à Resolução n.º 169 

053/CEPE/9531, de agosto de 1995, que estabelece normas para distribuição das atividades 170 

do magistério superior para fins de elaboração do Plano de Atividades do Departamento, 171 

informando que a matéria foi enviada ao novo Pró-Reitor de Graduação, para que 172 

posteriormente venha a ser endereçada aos Diretores de Centros, a fim de que os 173 

Departamentos sejam ouvidos, conforme sugestão da Câmara de Graduação. Ato contínuo, a 174 

Presidência retomou a palavra e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Stefani 175 

de Souza, Secretária Executiva da Direção do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, 176 

se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 4 de 177 

maio de 2016.  178 


