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ATA Nº 8 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Ata da sessão ordinária do Conselho 

Universitário realizada no dia 30 de maio 

de 2017, às 17 horas, na sala Prof. Ayrton 

Roberto de Oliveira. 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sala Prof. 1 

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

Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 8/2017/CUn, com a 3 

presença dos conselheiros Tereza Cristina Rozone de Souza, Sérgio Fernando Torres de 4 

Freitas, Sebastião Roberto Soares, Rogério Cid Bastos, Walter Quadros Seiffert, André Luis 5 

Ferreira Lima, Alexandre Verzani Nogueira, Adair Roberto Soares dos Santos, Nestor Manoel 6 

Habkost, Fabricio de Souza Neves, Gláucia Santos Zimmerman, Licio Hernanes Bezerra, 7 

Maria Inez Cardoso Gonçalves, José Isaac Pilati, Everton das Neves Gonçalves, Arnoldo 8 

Debatin Neto, Carlos Augusto Locatelli, Antônio Renato Pereira Moro, Lisiane Schilling 9 

Poeta, Miriam Furtado Hartung, Alícia Norma Gonzállez de Castells, Irineu Manoel de 10 

Souza, Edson Roberto De Pieri, Eugênio Simão, Marcelo Freitas de Andrade, João Luiz 11 

Martins, Juliano Gil Nunes Wendt, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Modesto Hurtado 12 

Ferrer, Sônia Maria Hickel Probst, Sérgio Nunes Melo, Douglas Dyllon Jeronimo de Macedo, 13 

Maique Weber Biavatti, Patrícia Peterle Figueiredo Santurbano, José Luiz Pedreira Mouriño, 14 

Rosângela Schwartz Rodrigues, Josimari Telino de Lacerda, George Luiz França, Juliane 15 

Mendes Rosa La Banca, Jaçany Aparecida Borges Prudente, José Geraldo Mattos, Anderson 16 

Roberto Oliveira, Rosi Corrêa Abreu, Otávio Pereira, Newton de Mendonça Barbosa Júnior, 17 

Plínio da Silva Oliveira Filho, Nathan Iahn Reginaldo, Alessandra Maria Duarte Barauna, 18 

Pupella Machado Cardoso, Jhonathan Facin de Moura, Giovanny Simon Machado e Juliana 19 

Schumacker Lessa, sob a presidência do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, reitor da 20 

UFSC. Havendo número legal, o presidente deu início à sessão. Justificaram a ausência os 21 

conselheiros Gregório Jean Varvakis Rados, Luciana Silveira Cardoso, Paulo Cesar Ferroli, 22 

Clarissa Pinto Levy, Carlos Antônio Oliveira Vieira, Ione Ribeiro Valle, Fernando Luís 23 

Peixoto, Crysttian Arantes Paixão e Valério Portela Júnior. Primeiramente o presidente 24 

passou à apreciação da ordem do dia, a qual foi aprovada com as seguintes alterações: houve a 25 

aprovação da retirada do ponto dois, cujo assunto era a manifestação do Conselho 26 

Universitário em relação à Recomendação nº 57/2017-PR/SC-MPF do Ministério Público 27 

Federal quanto ao Edital nº 062/DDP/2016, que versava sobre o Concurso Público para o 28 

provimento de cargos da carreira de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. 29 

Dessa forma, o Conselho Universitário manteve a decisão tomada anteriormente em relação 30 

ao assunto em tela. Foi acordado ainda que o conselheiro Sérgio Nunes Melo realizaria a 31 

leitura de nota emitida pela Câmara de Graduação em relação a esse assunto. Os pontos três e 32 

quatro, referentes aos Processos nº 23080.030447/2017-12 e 23080.031999/2017-48, foram 33 

unificados por ambos tratarem do processo eleitoral para os cargos de diretor e vice-diretor do 34 

Centro de Ciências da Educação (CED), com a aprovação de apreciação em regime de 35 

urgência. 1. Atas das sessões especiais e ordinária do Conselho Universitário realizadas 36 

em 25 de abril de 2017. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Processo nº 37 

23080.030447/2017-12 – Apreciação do recurso, em regime de urgência, referente à 38 
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decisão do Conselho de Unidade do Centro de Ciências da Educação (CED) de não 39 

homologação de chapa para as eleições aos cargos de diretor e vice-diretor do referido 40 

Centro, requerente: David Antonio da Costa, e Processo nº 23080.031999/2017-48 – 41 

Apreciação do recurso, em regime de urgência, referente à decisão do Conselho de 42 

Unidade do Centro de Ciências da Educação (CED) de recomeçar todo o processo 43 

eleitoral para as eleições aos cargos de diretor e vice-diretor do referido Centro, 44 

requerente: William Barbosa Vianna. O presidente passou a palavra ao relator Arnoldo 45 

Debatin Neto, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável ao acolhimento dos recursos, 46 

aceitas as premissas de que existia chapa inscrita, de que não houve revogação do Edital de 47 

Convocação nº 009/CED/2016 e de que o Conselho Universitário havia aprovado a 48 

manutenção do processo partindo do ponto em que este havia sido suspenso. De acordo com o 49 

parecer, depreendia-se que os professores David Antônio da Costa e Adilson Luz Pinto 50 

haviam entregado solicitação de inscrição de chapa pra a eleição do CED em 25 de abril de 51 

2017 no setor indicado pelo Edital de Prorrogação nº 002/CED/2017. Contudo, a Comissão 52 

Eleitoral não homologara a inscrição, tendo em vista que constava no requerimento de 53 

inscrição o texto “Edital 002/CED/2016” ao invés de “Edital 002/CED/2017”. Dessa forma, 54 

segundo o relator, embora constassem nos autos diversas argumentações e análises, ele 55 

entendia que a motivação inicial da não homologação da inscrição devia-se a um erro material 56 

de troca de data. Em discussão, o conselheiro Alexandre Verzani Nogueira indagou se essa 57 

questão não poderia ter sido resolvida em âmbito administrativo. O conselheiro George Luiz 58 

França encaminhou posição contrária ao parecer, argumentando que a decisão do Conselho de 59 

Unidade do CED de encerramento do atual edital e a abertura de novo processo deveria ser 60 

mantida. O conselheiro Nestor Manoel Habkost fez um relato dos acontecimentos sucedidos 61 

desde o resultado do primeiro recurso impetrado ao Conselho Universitário, que acabaram 62 

gerando outros desdobramentos. Disse que poderia ter resolvido administrativamente, mas 63 

afirmou que sempre submeteu as decisões de peso ao Conselho do CED. Após 64 

esclarecimentos prestados ao plenário, bem como diante de algumas manifestações favoráveis 65 

e contrárias ao parecer, o presidente esclareceu que a atribuição do Conselho Universitário era 66 

analisar a legalidade dos recursos e que as questões de fundo deveriam ser resolvidas 67 

internamente no próprio Centro. Nesse sentido, encaminhou duas propostas para votação: 1) a 68 

do relator, que propunha aceitar e dar provimento aos recursos; e 2) a proposta encaminhada 69 

inicialmente pelo conselheiro George Luiz França de aceitar os recursos, mas negar-lhes 70 

provimento. Não havendo manifestações contrárias ao encaminhamento da mesa, o presidente 71 

passou ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por maioria o Parecer nº 72 

18/2017/CUn do relator Arnoldo Debatin Neto, pela aceitação dos recursos interpostos, 73 

concedendo-lhes provimento, pela manutenção do processo eleitoral para os cargos de diretor 74 

e vice-diretor do CED, com a homologação da chapa inscrita dos professores David Antonio 75 

da Costa e Adilson Luiz Pinto. 3. Processo nº 23080.016940/2017-20 – Apreciação da 76 

proposta de Regimento Interno do Centro de Araranguá. O presidente passou a palavra à 77 

relatora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, que procedeu à leitura de seu parecer, 78 

favorável à aprovação da proposta de Regimento do referido Centro, com a mudança de 79 

nomenclatura deste. Em discussão, o conselheiro Eugênio Simão solicitou a correção do nome 80 

do Centro constante dos autos, trocando-se o trecho em que se lia “Centro de Ciências 81 

Tecnológicas e Saúde” para “Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde”. Não havendo outras 82 

manifestações, o presidente passou ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou 83 

por unanimidade o Parecer nº 19/2017/CUn da relatora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, 84 

pela aprovação do Regimento do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus de 85 

Araranguá. Na sequência, tendo em vista o adiantado da hora, o presidente informou que os 86 

demais pontos permaneceriam pendentes para a sessão seguinte. Logo após, passou aos 87 

informes. 4. Informes gerais. O conselheiro George convidou todos a participarem da Festa 88 
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das Culturas e das Famílias, a ser promovida pelo Colégio de Aplicação no dia 10 de junho, 89 

sábado, a partir das 11h. A programação incluía almoço e diversas apresentações culturais. O 90 

presidente solicitou que o convite fosse encaminhado também para a lista dos conselheiros. A 91 

conselheira Miriam Furtado Hartung falou sobre a necessidade de o Conselho Universitário se 92 

manifestar em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da FUNAI, informando que 93 

já havia enviado uma minuta de nota a ser apreciada. O presidente informou que o teor da 94 

referida nota seria apreciado na sessão seguinte. O conselheiro Giovanny Simon Machado 95 

procedeu à leitura de um documento em apoio ao servidor técnico-administrativo Daniel 96 

Dambrowski em relação à sua situação funcional, decorrente dos desdobramentos do processo 97 

de avaliação do estágio probatório do servidor. Por fim, não havendo outras manifestações, o 98 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, 99 

Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei 100 

a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais 101 

conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. 102 

Florianópolis, 30 de maio de 2017. 103 


