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ATA N.° 10 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO 
  
Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 
Tecnológico, realizada no dia 27 de novembro de 2019, às 
14 horas, no auditório do prédio “Reitor Caspar Erich 
Stemmer”. 
 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 

10/2019/CONSELHO/CTC, com a presença dos conselheiros Agenor Fúrigo Junior, Artur Santa 4 

Catarina, Eduardo Camponogara, Elder Rizzon Santos, Gregório Jean Varvakis Rados, Márcio 5 

Cherem Schneider, Ricardo Socas Wiese, Sérgio Luiz Gargioni, Wellington Longuini Repette, 6 

Carlos Enrique Niño Bohórquez, Débora de Oliveira, Fernando Rangel de Sousa, Eduardo 7 

Ferreira da Silva, Hector Bessa Silveira, Jean Vianei Leite, Marco Di Luccio, Luciana Rohde, 8 

Maria Elisa Magri, Bartolomeu Ferreira Uchoa Filho, Cíntia Soares, Enzo Morosini Frazzon, 9 

Fernando Simon Westphal, Guilherme Mariz de Oliveira Barra, Jonny Carlos da Silva, Norberto 10 

Hochheim, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Sandra Regina Salvador Ferreira, Vania 11 

Bogorny, Werner Kraus Jr., Márcio Holsbach Costa, José Leomar Todesco e Gabriela Simão de 12 

Myron Cardoso, sob a Presidência do Prof. Edson Roberto De Pieri, Diretor do Centro 13 

Tecnológico e Vice-Presidência do Prof. Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC. Havendo número 14 

legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão justificando as ausências dos 15 

conselheiros André Luiz Vardanega, Dante Luiz Juliatto, Guilherme Ernani Vieira, José Francisco 16 

Danilo De Guadalupe Correa Fletes, Maria Eliza Nagel Hassemer, Paulo Belli Filho, Poliana Dias 17 

de Moraes, Soraya Nór e William Gerson Matias. Na sequência, deu as boas-vindas à 18 

Conselheira Vania Bogorny, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 19 

Computação – PPGCC. Em seguida, solicitou a inclusão dos seguintes processos na pauta, como 20 

novo item 4: a) Processo n.º 23080.068193/2019-77; b) Processo n.º 23080.074989/2019-69; 21 

c) Processo n.º 23080.070363/2019-83; d) Processo n.º 23080.074981/2019-01; e) Processo n.º 22 

23080.071723/2019-64. Em votação, as inclusões foram aprovadas por unanimidade. Ato 23 

contínuo, colocou-se em apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada. Passou-se, então, ao 24 

primeiro item da pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho de 25 

Unidade do Centro Tecnológico de 16 de outubro de 2019. Em votação, o documento foi 26 

aprovado por unanimidade. 2. Apreciação e homologação da ata da Sessão Ordinária da 27 

Câmara de Administração do Centro Tecnológico de 8 de novembro de 2019. Em votação, o 28 

documento foi homologado por unanimidade. 3. Homologação de aprovações ad referendum: 29 

a) Pedidos de remoção referentes ao Edital n.° 113/2019/DDP - Processo seletivo para 30 

remoção a pedido, a critério da Administração, de servidores da Carreira de Professor do 31 

Magistério Superior: i) EGC – Campo de Conhecimento Interdisciplinar/EngenhariaTecnologia-32 

Gestão/Engenharia do Conhecimento/Modelagem do Conhecimento/Ciência de Dados: 33 
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Processo n.º 23080.069306/2019-51 – Lincoln Paulo Fernandes; Processo n.º 34 

23080.069815/2019-84 – Robson Rodrigues Lemos; ii) EMC – Campo de Conhecimento 35 

Fenômenos de Transporte/Engenharia Térmica: Processo n.º 23080.069298/2019-43 – Ernane 36 

Silva; Processo n.º 23080.069300/2019-84 – Fernando Simon Westphal; Processo n.º 37 

23080.069304/2019-62 – Jorge Luiz Goes Oliveira; Processo n.º 23080.069311/2019-64 – 38 

Thiago Dutra; iii) INE – Campo de Conhecimento Metodologia e Técnicas da Computação: 39 

Processo n.º 23080.069302/2019-73 – Giovani Gracioli; Processo n.º 23080.069314/2019-06 – 40 

Vinicius Faria Culmant Ramos; iv) INE – Campo de Conhecimento Matemática/Probabilidade e 41 

Estatística/Ciência da Computação/ Engenharias/Agronomia/Demografia/Genética/Estatística: 42 

Processo n.º 23080. 069296/2019-54 – Adão Boava; Processo n.º 23080.069309/2019-95 - 43 

Priscila Cardoso Calegari; Processo n.º 23080.069316/2019-97 – Wyllian Bezerra da Silva. O 44 

Presidente informou que, devido ao curto prazo de dois dias úteis para análise e apreciação, 45 

houve a necessidade de que fossem feitas as aprovações ad referendum. Em seguida, procedeu 46 

à leitura de informações contidas nos pareceres dos departamentos envolvidos. Colocadas em 47 

votação, as aprovações ad referendum foram homologadas por unanimidade. b) Processo n.º 48 

23080.069306/2019-51 (Solicitação Digital n.º 075836/2019). Apreciação do parecer do 49 

relator, Conselheiro Elder Rizzon Santos, acerca do recurso de resultado preliminar do Edital n.° 50 

113/2019/DDP - Processo seletivo para remoção a pedido, a critério da Administração, de 51 

servidores da Carreira de Professor do Magistério Superior, interposto por Lincoln Paulo 52 

Fernandes. O Presidente passou a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. 53 

Ato contínuo, o Conselheiro Roberto Carlos dos Santos Pacheco, docente do Departamento de 54 

Engenharia do Conhecimento (EGC) solicitou a palavra e falou sobre a especificidade da 55 

demanda do Departamento e solicitou que constasse em ata que “ambos os candidatos, 56 

Lincoln Paulo Fernandes e Robson Rodrigues Lemos, seriam muito bem-vindos na colaboração 57 

com o EGC”, porém, que a necessidade específica que o Departamento tem agora não seria 58 

preenchida pelos referidos candidatos. Na sequência, no uso da palavra, o Conselheiro 59 

Gregório Jean Varvakis Rados, docente do EGC, disse que considera que os prazos, tanto de 60 

remoção quanto de redistribuição, são bastante reduzidos e que o Departamento gostaria de 61 

um prazo maior para a análise e deliberação dos pedidos. Em discussão, foi mencionado que a 62 

portaria que designou a comissão responsável pela temática contempla apenas servidores 63 

técnico-administrativos e que é pertinente que docentes também integrem a mencionada 64 

comissão. O Presidente agradeceu ao relator pelo seu trabalho de análise e emissão de parecer 65 

no curto tempo disponível e informou que realizou reuniões com a Pró-Reitora de 66 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas para tratar de possíveis aperfeiçoamentos a serem 67 

realizados no processo de abertura de edital para remoção. Elogiou a transparência de se abrir 68 

o edital, porém disse entender que a autonomia dos departamentos também deve ser levada 69 

em conta. Colocada em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 70 

4. Afastamentos para estágio pós-doutoral: a) Processo n.º 23080.068193/2019-77. 71 

Apreciação do parecer do relator, Conselheiro Sérgio Peters, acerca da solicitação de 72 

afastamento do país para realização de pós-doutorado University of Technology of Sidney 73 

(Sydney, Austrália), no período de 1/2/2020 a 31/7/2020, requerida por Diego de Castro 74 

Fettermann, docente do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas. O Presidente 75 

passou a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Em discussão, foi 76 

informado que este processo e os demais na sequência estavam aguardando a publicação do 77 

resultado do Edital nº 120/DDP/PRODEGESP/2019, referente ao Processo Seletivo para 78 

classificação dos interessados em solicitar afastamento integral para participação em programa 79 

de pós-Graduação stricto sensu e pós-doutorado de servidores docentes e técnico-80 
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administrativos em educação da UFSC. Em votação, o parecer do relator, favorável ao 81 

afastamento solicitado pelo requerente, foi aprovado por unanimidade; b. Processo n.º 82 

23080.074989/2019-69. Apreciação do parecer do relator, Conselheiro Sérgio Peters, acerca da 83 

solicitação de afastamento do país para realização de pós-doutorado na University of Sydney 84 

(Sydney, Austrália), no período de 1/2/2020 a 30/11/2020, requerida por Frank Augusto 85 

Siqueira, docente do Departamento de Informática e Estatística. O Presidente passou a palavra 86 

ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Em votação, o parecer do relator, favorável 87 

ao afastamento solicitado pelo requerente, foi aprovado por unanimidade; c) Processo n.º 88 

23080.070363/2019-83. Apreciação do parecer do relator, Conselheiro Sérgio Peters, acerca da 89 

solicitação de afastamento para realização de pós-doutorado na Escola Politécnica da 90 

Universidade de São Paulo, no período de 1/1/2020 a 31/12/2020, requerida por Humberto 91 

Gracher Riella, docente do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. 92 

O Presidente passou a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Em votação, o 93 

parecer do relator, favorável ao afastamento solicitado pelo requerente, foi aprovado por 94 

unanimidade; d) Processo n.º 23080.074981/2019-01. Apreciação do parecer do relator, 95 

Conselheiro Sérgio Peters, acerca da solicitação de afastamento do país para realização de pós-96 

doutorado na Università di Parma (Parma, Itália), no período de 13/1/2020 a 13/1/2021, 97 

requerida por Jean Everson Martina, docente do Departamento de Informática e Estatística. O 98 

Presidente passou a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Em votação, o 99 

parecer do relator, favorável ao afastamento solicitado pelo requerente, foi aprovado por 100 

unanimidade; e) Processo n.º 23080.071723/2019-64. Apreciação do parecer do relator, 101 

Conselheiro Sérgio Peters, acerca da solicitação de afastamento do país para realização de pós-102 

doutorado na Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, Espanha) no período de 1/2/2020 a 103 

31/7/2020, requerida por Patrícia Poletto, docente do Departamento de Engenharia Química e 104 

Engenharia de Alimentos. O Presidente passou a palavra ao relator, que procedeu à leitura de 105 

seu parecer. Em votação, o parecer do relator, favorável ao afastamento solicitado pelo 106 

requerente, foi aprovado por unanimidade; 5. Processo n.º 23080.070153/2019-95. 107 

Apreciação do parecer do relator, Conselheiro Eduardo Camponogara, acerca do pedido de 108 

alteração de Regime de Trabalho, de 20 horas semanais para Dedicação Exclusiva - DE (40h) de 109 

Eduardo Moreira da Costa (EGC).  O Presidente passou a palavra ao relator, que procedeu à 110 

leitura de seu parecer. Em seguida, houve ampla discussão acerca do pedido e currículo do 111 

requerente. Os Conselheiros Gregório Jean Varvakis Rados, Roberto Carlos dos Santos 112 

Pachecho e Sérgio Luiz Gargioni fizeram falas enaltecendo o currículo e trajetória do requente, 113 

destacando-se a transdisciplinaridade. Conselheiros se manifestaram favoráveis à alteração 114 

solicitada, devido ao currículo e contribuições do requerente à UFSC e à sociedade em geral. 115 

Outros se manifestaram contrários, por “questões éticas de economicidade”, tendo em vista 116 

que o requerente já tem as condições da aposentadoria. Em votação, o parecer do relator, 117 

favorável à alteração de Regime de Trabalho, de 20 horas semanais para Dedicação Exclusiva - 118 

DE (40h) de Eduardo Moreira da Costa (EGC), foi aprovado por maioria. 5. Processo n.º 119 

23080.076850/2019-50. Apreciação do parecer do relator, Conselheiro José Leomar Todesco, 120 

acerca da solicitação de aproveitamento de atividades complementares de Paulo Vitor 121 

Krawulski de Oliveira, discente do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica. O Presidente 122 

passou a palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Na sequência, houve ampla 123 

discussão acerca do pedido do Acadêmico. No uso da palavra, o Conselheiro Carlos Enrique 124 

Niño Bohórquez, Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, disse que a 125 

decisão do Núcleo Docente Estruturante e do Colegiado do Curso foram embasadas em 126 

questões legais e que o se considera que a carga obrigatoria de optativas é considerada 127 
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relativamente baixa (576 horas de 4320 horas totais), questionando os motivos pelos quais o 128 

aluno não conseguiu cursar essa carga mínima. Houve discussão sobre a necessidade de 129 

aperfeiçoamento de currículos de cursos de graduação do CTC, bem como sobre a extensão do 130 

processo de reformulação curricular. Ainda, discutiu-se a questão do mérito versus legalidade. 131 

Para parte dos conselheiros, quem sabe como deve ser o funcionamento do curso é o 132 

colegiado e o Conselho do CTC deve se ater apenas à questão da legalidade da solicitação. 133 

Mencionou-se, também, que os acadêmicos devem saber conciliar as disciplinas com 134 

atividades como atléticas, equipes de competição, dentre outras. O conselheiro Jonny Carlos 135 

da Silva solicitou a palavra e falou sobre o currículo e trajetória do requerente, o qual foi seu 136 

aluno, ressaltando que nas 810 horas de atividades pelo aluno feitas, a nota recebida por ele 137 

de seu supervisor foi dez, o que indicaria a sua dedicação. Disse, ainda, que “devemos refletir 138 

sobre os motivos pelos quais algumas optativas não estão sendo buscadas pelos alunos”. Por 139 

fim, foi mencionada a possibilidade de que o acadêmico Paulo Vitor Krawulski de Oliveira 140 

solicite o Exame de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Estudos (Resolução n.º 141 

005/CUn/2001, de 29 de maio de 2001), que permite que o aluno  regularmente matriculado 142 

em curso de graduação que apresente domínio do conteúdo programático de determinada 143 

disciplina em nível igual ou superior ao exigido, ao ser aprovado no referido Exame, solicite a 144 

validação integral dessa mesma disciplina. Em votação, o parecer favorável do relator foi 145 

rejeitado por maioria. 6. Processo n.º 23080.070640/2019-58. Apreciação do parecer do 146 

relator, Conselheiro Paulo Belli Filho, acerca da criação do Laboratório de Sustentabilidade e 147 

Inovação em Energias Renováveis – SINERGIA, vinculado ao Departamento de Engenharia de 148 

Produção e Sistemas, do requerente Maurício Uriona Maldonado (EPS). O Presidente procedeu 149 

à leitura do parecer do relator. Foi informado que os equipamentos que compõem o SINERGIA 150 

são computadores e softwares e que o referido laboratório está localizado no terceiro andar 151 

do prédio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária – FAPEU. Em votação, o 152 

parecer do relator, favorável à criação do criação do Laboratório de Sustentabilidade e 153 

Inovação em Energias Renováveis – SINERGIA foi aprovado por unanimidade. 7. Informes 154 

gerais. a) Recursos financeiros: a Direção encaminhou todas as compras possíveis. Ainda, o CTC 155 

efetuou o empréstimo de verbas para outros setores da UFSC, como Secretaria de 156 

Planejamento e Orçamento (SEPLAN) e Imprensa Universitária. No caso da primeira, o recurso 157 

será utilizado para a limpeza do córrego entre o CTC e a Biblioteca universitária - BU e será 158 

devolvido ao CTC pela SEPLAN no início do ano que vem, quando está previstaa licitação para a 159 

reforma do Auditório Teixeirão. Juntamente com a reforma do Auditório Teixeirão está 160 

prevista também a troca do piso do primeiro andar do prédio do EEL, por questões de 161 

segurança; b) Pagamento de pedágios estaduais: discentes de equipe de competição do CTC 162 

que estão indo para Piracicaba estão tendo que dividir os valores de pedágios estaduais, visto 163 

que, segundo a Coordenadoria de Transporte (CTR) da UFSC, Instituições Federais não tem a 164 

isenção de pagamento de pedágios estaduais. O Presidente do Conselho informou que, se 165 

tivesse sido informada com antecedência, a Direção faria a transferência dos recursos 166 

necessários ao CTR, para o referido pagamento. Mas d Direçao do CTC fez o devido reembolso 167 

aos estudantes no retorno da viagem; c) Pedido de oferta da Disciplina de Pré-Cálculo como 168 

curso de verão: a solicitação partiu de departamentos do CTC. O Departamento de Matemática 169 

- MTM solicitou o empréstimo de uma vaga de professor substituto, pelo período de seis 170 

meses. O Conselheiro Márcio Cherem Schneider, Chefe do Departamento de Engenharia 171 

Elétrica e Eletrônica (EEL), solicitou a palavra e disse que o EEL teria uma vaga. Ficou acertado 172 

que o Presidente e o Chefe do EEL tratariam do assunto em momento posterior; d) Chefia de 173 

Expediente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial 174 
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(PPGTG): após 14 meses sem Servidor Técnico-Administrativo, no mês de fevereiro, novo 175 

Servidor deve ser alocado no PPGTG. O Presidente agradeceu ao Chefe do Departamento de 176 

Engenharia Mecânica pelo empréstimo do código de vaga; e) Comemoração dos 50 Anos da 177 

Pós-Graduação na UFSC: será na próxima terça-feira, às 18h00min, no Auditório Garapuvu. O 178 

Presidente convidou aos Conselheiros para a Cerimônia; f) Horário de Verão da UFSC: entre os 179 

dias 23/12/2019 e 31/1/2020, o expediente da UFSC será das 7h30min às 13h30; g) Promoção 180 

à Classe E - Titular da Carreira do Magistério Superior: cinco defesas foram realizadas na última 181 

semana. O Presidente reiterou o convite para que venham assistir às defesas e parabenizou 182 

aos novos Titulares do CTC: Amir Antônio Martins de Oliveira Junior (EMC), Almir Francisco Reis 183 

(ARQ), Gean Vitor Salmoria (EMC), José Ripper Kós (ARQ) e Marcelo Menezes Reis (INE). Ainda, 184 

agradeceu à Comissão Avaliadora, composta pelos professores José Leomar Todesco (Titular 185 

Interno – UFSC), Eliana Ferreira Rodrigues (Titular Externo – UFOP), Francisco Marcondes 186 

(Titular Externo – UFC) e Gervásio Protásio dos Santos Cavalcante (Titular Externo – UFPA); h) 187 

PAAD - Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes: o prazo para aprovação no 188 

âmbito dos departamentos é 4/12/2019 e, no âmbito do Centro, 10/12/2019. Em seguida, o 189 

Presidente passou a palavra ao Conselheiro Jean Vianei Leite, Representante do CTC na Câmara 190 

de Graduação, que informou que foram abertos os trabalhos da comissão que irá rever as 191 

normativas dos concursos para docentes e pediu sugestões aos demais conselheiros, visto que 192 

ele é o único docente na referida comissão. Por fim, o Presidente informou que, em princípio, 193 

não haverá sessão ordinária do Conselho do CTC em dezembro. Ato contínuo, a Presidência 194 

deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Chefe do Setor de 195 

Apoio Administrativo do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 196 

assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 27 de novembro de 197 

2019. 198 
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