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ATA N.° 6 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DO CENTRO 

TECNOLÓGICO 

  

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do 

Centro Tecnológico, realizada no dia 8 de junho de 2016, 

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

Stemmer”. 

 

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no Auditório 1 

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

Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por meio do Edital n.º 6/2016/CONSELHO/CTC, 3 

com a presença dos conselheiros Agenor Fúrigo Junior, Carlos Barros Montez, Carlos Ernani 4 

Fries, Edson Bazzo, Flávio Rubens Lapolli, José Leomar Todesco, Lia Caetano Bastos, 5 

Marcelo Menezes Reis, Márcio Cherem Schneider, Carlos Enrique Niño Bohorquez, Frank 6 

Augusto Siqueira, José Antônio Mossmann, Leandro Buss Becker, Luis Alberto Gomez, 7 

Marcelo Lanza, Mario Antonio Ribeiro Dantas, Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas 8 

Pacheco, Carina Friedrich Dorneles, Carlos Galup Montoro, Cíntia Soares, Daniel Ferreira 9 

Coutinho, Fernando Antonio Forcellini, Glicério Trichês, Guilherme Mariz de Oliveira Barra, 10 

Marco Di Luccio, Martin Gabriel Ordenes Mizgier, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Ana 11 

Thaísa Pozzan, Daniel Martins e Rejane Helena Ribeiro da Costa, sob a Presidência do 12 

Diretor do Centro Tecnológico, Prof. Edson Roberto De Pieri. Havendo número legal, a 13 

Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão justificando a ausência dos 14 

conselheiros Adriana Marques Rossetto, Almir Francisco Reis, Armando Albertazzi 15 

Gonçalves Jr., Djones Vinicius Lettnin, Gregório Jean Varvakis Rados, José Ripper Kós, 16 

Mirna de Borba, Mônica Maria Mendes Luna, Renato Garcia Ojeda, Renato Tibiriçá de 17 

Saboya, Sônia Maria Hickel Probst, Thêmis da Cruz Fagundes e William Gerson Matias. Na 18 

sequência, deu as boas-vindas aos professores José Antônio Mossmann, Coordenador do 19 

Curso de Graduação em Engenharia Química, Daniel Ferreira Coutinho, Coordenador do 20 



 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas e Guilherme Mariz de 21 

Oliveira Barra, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 22 

Materiais. Ato contínuo, solicitou as seguintes alterações na pauta: Inclusão do Processo n.º 23 

23080.032225/2016-53 como item 6,  renumerando-se os demais itens da pauta. Em 24 

votação, as alterações foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, foram apreciados os 25 

seguintes pontos de pauta: 1. Apresentações de Pró-Reitorias: Pró-Reitoria de Pesquisa 26 

(PROPESQ), pelo Pró-Reitor Prof. Sebastião Roberto Soares, e Pró-Reitoria de 27 

Extensão (PROEX), pelo Pró-Reitor Prof. Rogério Cid Bastos. Foi passada a palavra ao 28 

Pró-Reitor de Pesquisa da PROPESQ, Prof. Sebastião Roberto Soares, que iniciou sua fala 29 

agradecendo ao Conselho do CTC pelo espaço que lhe foi concedido na reunião. Na 30 

sequência, falou sobre as diretrizes que estão sendo estabelecidas pela PROPESQ, 31 

mencionando que a diretriz principal seria ampliar a capacidade de gerar conhecimentos por 32 

meio da pesquisa, que possam ser aplicados, gerando inovação e contribuindo com o 33 

crescimento da UFSC e com a sociedade. Dentre os pontos norteadores, citou: 1. Apresentar 34 

alternativa quanto à gestão dos projetos de pesquisa, visando à celeridade na tramitação dos 35 

processos no âmbito da UFSC, desde sua elaboração até a conclusão, mencionando que o 36 

Diretor de Projetos da PROPESQ, Prof. Armando Albertazzi Gonçalves Jr., está à frente desse 37 

projeto, sendo um compromisso da PROPESQ para os para próximos meses; 2. Abrir as 38 

portas da UFSC para cooperação com diversos setores produtivos, públicos e privados, da 39 

sociedade, visando à continuidade e incremento da pesquisa na Instituição, considerando-se, 40 

ainda, a escassez de recursos que está prevista para este ano e para o próximo, devido à 41 

conjuntura nacional. 3. Criação de sistema de gestão da informação, no que tange ao âmbito 42 

da pesquisa; 4. Ampliação dos laboratórios multiusuários, com incentivo e acompanhamento 43 

de alunos e professores(as) pesquisadores(as), mencionando a questão da pré-incubação 44 

dentro dos laboratórios de pesquisa, a fim de gerar grandes projetos de inovação. 5. Definir os 45 

limites de atuação das fundações de apoio, separando o que pode ser público e o que não 46 

pode, sugerindo a criação de um órgão da UFSC que decidiria esse tipo de questão. Por fim, 47 

foi aberto espaço para questionamentos e sugestões ao Pró-Reitor por parte dos conselheiros, 48 

dentre elas: que seja inserida com mais ênfase a pesquisa no ensino de graduação; que sejam 49 

estabelecidos prazos para a aprovação de projetos em cada setor, a fim de dar celeridade aos 50 

processos; criação de órgão no âmbito da UFSC para tratar da gestão dos projetos de pesquisa 51 

e extensão, dentre outras. Ato contínuo, foi passada a palavra ao Pró-Reitor de Extensão da 52 

PROEX, Prof. Rogério Cid Bastos, que iniciou sua fala cumprimentando a todos e tratando da 53 

questão das diferentes visões quanto à definição do que é extensão no âmbito da 54 



 

Universidade, mencionando a nova resolução de extensão da UFSC. Em seguida, apresentou a 55 

equipe da PROEX e falou sobre as diversas reuniões que vêm sendo realizadas com Pró-56 

Reitores, Secretários, coordenadores de extensão de departamentos e centros, 57 

superintendentes de fundações e outros envolvidos. Explicou que considera, para registro no 58 

Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes - PAAD, que tudo o que não é 59 

ensino e não é pesquisa, é extensão. Acrescentou a intenção de promover, junto aos cursos de 60 

graduação, a alteração dos seus currículos para que contemplem, no mínimo, 10 % de carga 61 

horária voltada à extensão. Perguntou qual a definição de "extensão universitária" e o que de 62 

fato a UFSC vem fazendo nesse sentido. Sobre a celeridade na tramitação dos processos de 63 

projetos de extensão, ressaltou a necessidade de orientação na etapa do pré-processamento do 64 

projeto (elaboração do contrato), sugerindo a criação de setor de apoio nas fundações para 65 

asseessoramento nesse sentido. Após, falou sobre as dificuldades na utilização das taxas 66 

arrecadadas pelos departamentos por meio de projetos e de proposta de resolução para as 67 

equipes de competição no âmbito da UFSC.  Por fim,  expôs o projeto entitulado Escola de 68 

Extensão, que seria uma proposta institucional feita via fundações, para a realização de cursos 69 

de extensão (até 180h) gratuitos ou pagos, onde seria possível o pagamento de bolsas de 70 

extensão. Por fim, foi aberto espaço para questionamentos e sugestões ao Pró-Reitor por parte 71 

dos conselheiros, dentre elas: conscientização do que é extensão e da importância do registro 72 

das atividades de extensão; sugestões de melhorias no Sistema Integrado de Gerenciamento 73 

de Projetos de Pesquisa e de Extensão – SIGPEX, dentre outros. No decorrer desse ponto de 74 

pauta, a Profª. Lúcia Helena Martins Pacheco, eleita Vice-Diretora do CTC por aclamação em 75 

sessão anterior do Conselho, convidada pelo Diretor do CTC a participar da reunião, embora 76 

ainda de férias, agradeceu a confiança nela depositada e prometeu empenho no exercício da 77 

função. 2. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade 78 

do Centro Tecnológico de 4 de maio de 2016. Foram informadas as correções e alterações 79 

realizadas na ata, por solicitação de conselheiros. Em votação, o documento foi aprovado por 80 

unanimidade. 3. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Extraordinária do Conselho de 81 

Unidade do Centro Tecnológico de 18 de maio de 2016. Foram informadas as correções e 82 

alterações realizadas na ata, por solicitação de conselheiros. Em votação, o documento foi 83 

aprovado por unanimidade. 4. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária da 84 

Câmara de Administração do Centro Tecnológico de 1 de junho de 2016. Em votação, o 85 

documento foi aprovado por unanimidade. Na sequência, o conselheiro Prof. Daniel Martins 86 

solicitou a palavra e falou sobre a sua atuação na função de representante do CTC na Câmara 87 

de Extensão, na qual permanecerá até o mês de outubro deste ano, citando as diversas novas 88 



 

resoluções que vêm surgindo no âmbito da UFSC, no que diz respeito à pesquisa e à extensão. 89 

Foi sugerido pelo Presidente que seja agendada reunião para se tratar de assuntos relacionados 90 

à pesquisa e à extensão no âmbito do CTC e da UFSC. 5. Homologação de aprovações ad 91 

referendum: a) Processo n.º 23080.030263/2016-35. Abertura de concurso público para 92 

professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de Conhecimento 93 

3.06.00.00-6 – Engenharia Química e Sub-áreas: Operações industriais e equipamentos para 94 

engenharia química; Fenômenos de transporte; Engenharia de Alimentos (Tabela de 95 

referência CNPq; Vaga referente à aposentadoria da Prof.ª Selene Maria de Arruda Guelli 96 

Ulson de Souza), do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos 97 

(EQA). O Presidente procedeu à leitura de informações contidas no formulário para abertura 98 

de concurso público para professor efetivo. Em votação, a aprovação ad referendum foi 99 

homologada por unanimidade.  b) Processo n.º 23080.030266/2016-79. Abertura de concurso 100 

público para professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de 101 

Conhecimento 3.06.00.00-6 – Engenharia Química, Sub-área: Reatores químicos (Tabela de 102 

referência CNPq; Vaga referente à aposentadoria do Prof. Leonel Teixeira Pinto), do 103 

Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos (EQA). O Presidente 104 

procedeu à leitura de informações contidas no formulário para abertura de concurso público 105 

para professor efetivo. Em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por 106 

unanimidade. c) Processo n.º 23080.031284/2016-12. Abertura de concurso público para 107 

professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de Conhecimento 108 

3.06.00.00-6 – Engenharia Química, Sub-áreas: Processos bioquímicos; Engenharia de 109 

alimentos (Tabela de referência CNPq; Vaga referente à aposentadoria do Prof. Carlos 110 

Alberto Franca Dantas), do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos 111 

(EQA). O Presidente procedeu à leitura de informações contidas no formulário para abertura 112 

de concurso público para professor efetivo. Em votação, a aprovação ad referendum foi 113 

homologada por unanimidade. Na sequência, houve discussão acerca da logística de 114 

encaminhamento de processos de abertura de concursos públicos, onde foi sugerido que os 115 

departamentos continuem a encaminhar os processos como usualmente à Pró-Reitoria de 116 

Graduação. 6.  Processo n.º 23080.032225/2016-53. Apreciação  do parecer do relator acerca 117 

da solicitação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação de autorização de cessão do 118 

servidor docente Álvaro Toubes Prata, Professor Titular pertencente ao quadro de pessoal da 119 

UFSC, para o cargo de Secretário da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 120 

– SETEC, do referido Ministério. O Presidente procedeu à leitura de seu parecer. Foi 121 

informado pelo Chefe do Departamento de Engenharia Mecânica (EMC) que o Departamento 122 



 

poderá solicitar a contratação de professor substituto. Em votação, o parecer do relator, 123 

favorável à cessão do Prof. Álvaro Toubes Prata, foi aprovado por unanimidade. 7. Processo 124 

n.º 23080.013005/2016-21. Apreciação do parecer do relator, Prof. Armando Albertazzi 125 

Gonçalves Jr. (EMC), acerca da solicitação de revisão de pedido de defesa no Curso de Pós-126 

Graduação em Ciência da Computação (PPGCC), requerida pelo Acad. Maurício Simões de 127 

Oliveira. O Presidente procedeu à leitura da resposta do PPGCC, visto que o processo foi 128 

baixado em diligência à Coordenação do PPGCC na Sessão Ordinária do Conselho de 129 

Unidade de 18/5/2016, para que a Coordenação fizesse nova análise do processo, à luz do 130 

Regimento e do Regulamento do PPGCC e de fato novo apresentado pelo requerente. Em 131 

discussão, ficou decidido que o item seria baixado em diligência para que a Pró-Reitoria de 132 

Pós-Graduação (PROPG) se manifestasse quanto à defesa do aluno fora do prazo, tendo em 133 

vista que o acadêmico não atendeu a um dos requisitos para defesa da dissertação de mestrado 134 

previsto no Regimento do PPGCC: Art. 41. Para habilitar-se para a defesa de mestrado, o 135 

aluno deverá atender aos seguintes requisitos: V – Comprovar produção científica conforme 136 

normas complementares do PPGCC. 8. Processo n.º 23080.042501/2015-19. Apreciação do 137 

parecer do relator, Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco (EGC), acerca da solicitação de 138 

reforma da decisão do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 139 

(PPGEP), tornando-a nula, para que o requerente seja declarado, pelo Conselho da Unidade, 140 

aprovado no PPGEP, concedendo-lhe o Título de Doutor em Engenharia de Produção, 141 

requerida por Gilmar Jorge Wakulicz. Foi passada a palavra ao conselheiro relator, que 142 

procedeu à leitura de seu parecer, informando os motivos que causaram a delonga na 143 

apresentação do relato e parecer. Em discussão, diversos conselheiros se manifestaram acerca 144 

do processo, tendo o relator respondido as dúvidas apresentadas.  Em votação, o parecer do 145 

relator, contrário à solicitação do requerente, foi aprovado por maioria. 8. Processo n.º 146 

23080.025914/2016-10. Apreciação do parecer da relatora, Prof.ª Lia Caetano Bastos (ECV), 147 

acerca da solicitação de criação de laboratório de pesquisa e extensão intitulado "Observatório 148 

da Mobilidade Urbana”, requerida pelo Prof. Werner Kraus Jr (DAS). O item foi retirado de 149 

pauta, visto que a relatora informou que baixou o processo em diligência ao Departamento de 150 

Automação e Sistemas, para que seja apreciado pelo Colegiado do Departamento. 9. Processo 151 

n.º 23080.025661/2016-76. Apreciação do parecer do relator, Prof. Edson Roberto De Pieri, 152 

acerca da solicitação de remoção do cargo de Professor do Magistério Superior, ocupado por 153 

Stephan Paul, lotado e localizado no Departamento de Engenharias da Mobilidade (DEM), 154 

Campus Joinville, para o Departamento de Engenharia Mecânica (EMC) do Centro 155 

Tecnológico, Campus Florianópolis, com a correspondente cessão da vaga para o 156 



 

DEM/Joinville. O Presidente procedeu à leitura de seu parecer. Foi informado que o Prof. 157 

Stephan foi o único candidato aprovado em concurso do EMC na área de “Dinâmica dos 158 

Corpos Rígidos, Elásticos e Plásticos” e que a remoção permitiria que as etapas de progressão 159 

já concluídas pelo docente sejam mantidas (atualmente é Adjunto IV). Em votação, o parecer 160 

do relator, pela aprovação da remoção solicitada, foi aprovado por unanimidade. 10. 161 

Indicação de representante do Centro Tecnológico na Câmara de Pós-Graduação (o 162 

mandato do Prof. Rômulo Silva de Oliveira expirou em 26/5/2016). Foram indicados, por 163 

aclamação, os professores Carlos Loch e Glicério Trichês como representantes do Centro 164 

Tecnológico na Câmara de Pós-Graduação. Ficou decidido que seria enviada, primeiramente, 165 

a indicação do Prof. Carlos Loch, visto que foi o primeiro a demonstrar interesse em assumir 166 

a função, e, que assim que nova indicação fosse necessária, seria enviado o nome do Prof. 167 

Glicério Trichês. 11. Aprovação de Comissões Avaliadoras de Memoriais da Avaliação de 168 

Desempenho (MAD) e Memoriais de Atividades Acadêmicas (MAA), para fins de 169 

promoção à Classe E – Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. O 170 

Presidente informou que havia dois pedidos de promoção à Classe E, dos professores Ricardo 171 

José Rabelo (DAS) e Roberto Caldas de Andrade Pinto (ECV), e que a Direção estaria 172 

sistematizando arranjo para designar comissão avaliadora que pudesse atender a ambos os 173 

pedidos, bem como outros pedidos que venham a surgir no segundo semestre de 2016. 12. 174 

Informes gerais. Não houve informes gerais. Ato contínuo, a Presidência retomou a palavra e 175 

deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Secretária-executiva, 176 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais 177 

Conselheiros. Florianópolis, 8 de junho de 2016. 178 


