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ATA N.° 1 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO 

  
Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 
Tecnológico, realizada no dia 17 de fevereiro de 2021, às 14 
horas, por meio da sala de webconferência 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-
do-centro.  
 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na 1 

sala de webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-do-centro, 2 

reuniram-se os membros do Conselho do Centro Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por 3 

meio do Edital n.º 1/2021/CONSELHO/CTC, para Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do 4 

Centro Tecnológico, com a presença dos(as) conselheiros(as) Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz, 5 

Amir Antônio Martins de Oliveira Jr. e suplente Milton Pereira, Elder Rizzon Santos, Gregório 6 

Jean Varvakis Rados, Lucila Maria de Souza Campos, Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas 7 

Pacheco, Ricardo Socas Wiese, Rodrigo Castelan Carlson, Wellington Longuini Repette, 8 

Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Enrique Niño Bohórquez, Cristiano Binder, Cristian Koliver, 9 

Eduardo Wetphal, Fernando Rangel de Sousa, Eduardo Ferreira da Silva, Hector Bessa Silveira, 10 

Jean Vianei Leite, Marco Di Luccio, Luciana Rohde, Bruno Segalla Pizzolatti, Pedro Henrique 11 

Hermes de Araújo, Ana Maria Bencciveni Franzoni, Débora de Oliveira, Enzo Morosini Frazzon, 12 

João Batista Rodrigues Neto, Paolo Colosso, Poliana Dias de Moraes, Sandra Regina Salvador 13 

Ferreira, Telles Brunelli Lazzarin, Vania Bogorny, Werner Kraus Jr., Roberto Wilrich e suplente 14 

Joceli Mayer, William Gerson Matias, Vitor Costa, Laura Bosqueiro Bragil, Luis Oswaldo dos 15 

Santos Ganoza e suplente Cauê Baasch de Souza e Nathaly da Silva Rivatto, sob a Presidência 16 

do Prof. Sérgio Peters, Diretor em Exercício do CTC, secretariada pela servidora técnico-17 

administrativa Stefani de Souza. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e 18 

deu início à sessão. O Presidente justificou as ausências dos conselheiros Celso Peres 19 

Fernandes e Roberto Carlos dos Santos Pacheco. Ato contínuo, a Presidência colocou em 20 

apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada. Passou-se, então, ao primeiro item da pauta: 1. 21 

Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 22 

Tecnológico de 16 de dezembro de 2020. O Presidente informou que foram feitos 23 

aperfeiçoamentos na Ata, mas que não houve alterações significativas de conteúdo, e 24 

agradeceu ao Conselheiro Renato Lucas Pacheco pelas suas contribuições. Em votação, o 25 

documento foi aprovado por unanimidade. 2. Homologação de aprovações ad referendum: a) 26 

Progressões funcionais: i. Processo n.º 23080.043822/2020-90. Requerente: MARISTELA 27 

MORAES DE ALMEIDA. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 2; ii. 28 

Processo n.º 23080.043198/2020-21. Requerente: POLIANA DIAS DE MORAES. Assunto: 29 

Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 3; b) Adesão ao Programa de Serviços30 
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 Voluntários da UFSC: i.Processo n.º 23080.041493/2020-42 Requerente: ARACI HACK 31 

CATAPAN. Assunto: Solicitação de adesão ao Programa de Serviços Voluntários da UFSC, junto 32 

ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento; ii. Processo n.º 33 

23080.041495/2020-31 Requerente: DENILSON SELL. Assunto: Solicitação de adesão ao 34 

Programa de Serviços Voluntários da UFSC, junto ao Programa de Pós-Graduação em 35 

Engenharia e Gestão do Conhecimento.  Em votação, as duas aprovações ad referendum foram 36 

homologadas por unanimidade. c) Afastamentos para estágio pós-doutoral: i. Processo n.º 37 

23080.028706/2020-41. Requerente: Alexandra Rodrigues Finotti (ENS). Assunto: Afastamento 38 

do país para realização de estágio pós-doutoral na École Nationale des Ponts et Chaussées 39 

(Marne-la-Vallée, França), no período de 1/3/2021 a 31/8/2021 (Ônus: CAPES/PrInt); ii. 40 

Processo n.º 23080.050360/2020-67. Requerente: Martin Gabriel Ordenes Mizgier (ARQ). 41 

Assunto: Afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral no Centro de Desarrollo 42 

Urbano Sustentable da Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago, Chile), no período de 43 

1/3/2021 a 31/8/2021 (Ônus: CAPES/PrInt); iii. Processo n.º 23080.047918/2020-27. 44 

Requerente: Patricia Della Méa Plentz (INE). Assunto: Afastamento do país para realização de 45 

estágio pós-doutoral na University of Oulu (Oulu, Finlândia), no período de 6/2/2021 a 46 

5/8/2021 (Ônus: CAPES/PrInt); iv. Processo n.º 23080.043197/2020-86. Requerente: Rafael 47 

Holdorf Lopez (ECV). Assunto: Afastamento do país realização de estágio pós-doutoral na 48 

Technische Universität München, (Munique, Alemanha), com início em 1/3/2021, por um 49 

período de cinco meses (Ônus: CAPES/Humboldt Program). Em votação, as quatro aprovações 50 

ad referendum foram homologadas por unanimidade. d) Aberturas de concursos públicos para 51 

professor efetivo: i. Processo n.º 23080.002774/2021-61. Requerente: Departamento de 52 

Engenharia Química e Engenharia de Alimentos. Assunto: Abertura de concurso público para 53 

professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de Conhecimento: 54 

5.07.03.00-5 Processos da Indústria de Alimentos (referente à aposentadoria do Prof. José 55 

Antônio Ribeiro de Souza); ii. Processo n.º 23080.052067/2020-34. Requerente: Departamento 56 

de Engenharia de Produção e Sistemas. Assunto: Abertura de concurso público para professor 57 

efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de Conhecimento: Área: Engenharia de 58 

Produção; Subárea 6: Engenharia organizacional; Subárea 8: Engenharia do trabalho; Subárea 59 

9: Engenharia da sustentabilidade (referente à aposentadoria do Prof. Osmar Possamai); iii. 60 

Processo n.º 23080.004473/2021-71. Requerente: Departamento de Engenharia do 61 

Conhecimento. Assunto: Abertura de concurso público para professor efetivo, Adjunto A, 62 

Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de Conhecimento: 1) 90000005 Multidisciplinar; 2) 63 

90100000 Interdisciplinar; 3) 90193000 Engenharia/Tecnologia/Gestão; 4) Engenharia do 64 

Conhecimento; 5) Ciência de Dados (desistência de candidata aprovada em chamada pública 65 

de redistribuição); iv. Processo n.º 23080.004837/2021-13. Requerente: Departamento de 66 

Engenharia do Conhecimento. Assunto: Abertura de concurso público para professor efetivo, 67 

Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de Conhecimento: 1) 90000005 68 

Multidisciplinar; 2) 90100000 Interdisciplinar; 3) 90193000 Engenharia/Tecnologia/Gestão; 4) 69 

Engenharia do Conhecimento (Código da vaga: 691578). O conselheiro Gregório Jean Varvakis 70 

Rados solicitou a palavra e justificou a necessidade da abertura dos dois concursos do EGC 71 

devido às aposentadorias dos professores Francisco Fialho e José Leomar Todesco. v. Processo 72 

n.º 23080. 005124/2021-77. Requerente: Departamento de Engenharia Civil. Assunto: 73 

Abertura de concurso público para professor efetivo, Adjunto A, 20 horas, no Campo de 74 

Conhecimento: Engenharia Civil/Geotécnica/Infraestrutura de Transportes/Geologia 75 

(3.01.00.00-3/3.01.03.00-2/3.01.05.00-5/1.07.01.00-1) (referente à aposentadoria do Prof. 76 

Henrique Magnani De Oliveira - Código da vaga: 641008). Em votação, as cinco aprovações ad 77 
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referendum foram homologadas por unanimidade. 3. Informes gerais. O Presidente desejou 78 

um bom semestre remoto de 2020.2 a todas e todos e disse que a Direção do CTC está à 79 

disposição para ajudar. Em seguida, deu os seguintes informes: a) Regimentos do Centro 80 

Tecnológico e da Câmara de Administração do CTC: informou que foi enviado para a lista do 81 

Conselho do CTC, em dezembro, o parecer do relator, Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco. 82 

Disse, ainda, que a comissão de revisão dos regimentos se reunirá com o relator em 83 

22/2/2021, às 10h00min, para tratar das sugestões feitas por ele na minuta. Indicou que a 84 

possível reunião exclusiva para apreciação das minutas pelo Conselho, com quórum 85 

qualificado, poderá acontecer na última semana de março. Por fim, enfatizou que, na 86 

comissão, a minuta está sendo composta por consensos, que dúvidas e discordâncias serão 87 

tratadas em destaques e que tudo será apreciado no Conselho; b) Fórum dos(as) 88 

coordenadores(as) de cursos de graduação do CTC: em 2020 não houve reunião, mas serão 89 

retomadas na próxima semana, na quarta-feira (24), às 14h00min, por meio da sala de 90 

webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-do-centro, quando 91 

serão tratados possíveis encaminhamentos que podem ser feitos via Núcleos Docentes 92 

Estruturantes, colegiados de cursos, Direção do Centro e Câmara de Graduação da UFSC. Disse 93 

que o convite será enviado via e-mail; c) Resolução Normativa n.º 145/2020/CUn, que “dispõe  94 

sobre  a  política  de  ações  afirmativas  para negros(as) (pretos e pardos),   indígenas,   pessoas 95 

com deficiência e outras categorias de vulnerabilidade  social  nos  cursos  de  pós-graduação 96 

lato sensu e stricto sensu da  Universidade  Federal de Santa Catarina”: disse que foi enviado e-97 

mail para as coordenadorias de pós-graduação do CTC, sobre o tema. Houve discussão sobre o 98 

tema, momento no qual coordenadores(as) de programas de pós-graduação do CTC se 99 

manifestaram sobre Comissões de Heteroidentificação de Fenótipo. Diversos conselheiros(as) 100 

entendem que essas Comissões devem ser designadas institucionalmente pela PROPG, e não 101 

independentemente por cada programa de pós-graduação, para que haja maior padronização 102 

e equidade nas decisões. Sugeriu-se definir um processo institucional análogo ao aplicado com 103 

os estudantes de graduação, independentemente dos cursos. Mencionou-se que muitos 104 

docentes não se sentem capazes de desempenhar essa função, que membros das referidas 105 

Comissões recebam treinamento para tal função e que a Secretaria de Ações Afirmativas e 106 

Diversidades (SAAD) seja corresponsável pelas análises e confirmações. A conselheira Vânia 107 

Bogorny mencionou que a PROPG terá uma reunião em 18/2/2021 e que o tema entrará na 108 

pauta. Por isso, solicitou que a Direção do CTC emita documento manifestando-se sobre o 109 

tema, incluindo a visão do Conselho do CTC.  O conselheiro Paolo Colosso relembrou que a 110 

Prof.ª Cristiane Derani, Pró-Reitora de Pós-Graduação, em reunião no ano passado, trouxe 111 

experiências e colocou à disposição dos coordenadores de pós-graduação corpo técnico para 112 

ajudá-los nessa tarefa. d) Empréstimo de equipamentos para discentes: informou que o CTC 113 

atendeu todos os seus estudantes e que, inclusive, foi possível emprestar computadores para 114 

discentes do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas e do  Centro de Ciências da Saúde; e) 115 

Colações de grau: o Presidente informou que o Centro de Eventos deu alguns 116 

encaminhamentos, mas que, por enquanto, o CTC continua fazendo as colações virtuais em 117 

gabinete, que vêm acontecendo desde o início da pandemia, com transmissão pelo Canal do 118 

CTC no YouTube; f) Calendário de reuniões do Conselho do CTC deste semestre: será enviado 119 

aos conselheiros por e-mail. Ato contínuo, o conselheiro Eduardo Ferreira da Silva solicitou a 120 

palavra e perguntou sobre o sistema SisAcad. O Presidente disse que é para o Sistema estar 121 

disponível para todos, mas que conversará com o Prof. Antonio Carlos Mariani, para lhe 122 

habilitar. O conselheiro discente Cauê Baasch de Souza solicitou a palavra e leu carta redigida 123 

por ele, enquanto graduando da Universidade Federal de Santa Catarina, que segue, na 124 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-do-centro
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íntegra: “Florianópolis, 17 de fevereiro de 2021. Conselheiras e conselheiros do CTC, Como 125 

resultado de reflexão e vontade espontânea e pessoal, decidi redigir esta carta para me retratar 126 

por colocações feitas por mim neste Conselho ou aqui mencionadas. Um estudante, ao se dispôr 127 

como representante, aceita tarefas desafiadoras, desde o estudo da legislação até sua 128 

elaboração, de saber ouvir os colegas a saber falar em seu nome, de conseguir conquistar 129 

respeito a saber agir com respeito à instituição e a todas e todos da comunidade, sempre 130 

trazendo consigo o que há de melhor na sua entidade e no corpo discente. Nesse processo, eu 131 

naturalmente cometi e cometo uma variedade de erros, os quais espero sempre descobrir, 132 

compreender e ser capaz de superar. Sendo direto, acredito que algumas das coisas que afirmei, 133 

mesmo fora de espaços de representação, foram generalizações insensíveis e injustas, 134 

colocações acaloradas que eu não insistiria em reiterar, ofensas à nossa instituição e à 135 

comunidade que a constrói cotidianamente, em particular no Centro Tecnológico. Tenho 136 

respeito e admiração por muitas e muitos docentes, e reconheço especialmente a injustiça de 137 

incluir em uma acusação de conivência aquelas e aqueles que sofrem pessoalmente com o 138 

racismo e o patriarcado. A luta contra as opressões deve ser um esforço constante de 139 

reconhecimento e crítica a posturas ou atitudes que as reproduzem, nos outros e em nós 140 

mesmos. Isso porque todos nós estamos inseridos em uma sociedade com certos valores, 141 

internalizados e reproduzidos, e talvez até institucionalizados, e não devemos acreditar que 142 

podemos estar isentos de responsabilidade simplesmente por aceitar e denunciar que as 143 

opressões existem e devem ser combatidas. Não bastam palavras. Reconheço também que é 144 

necessário expandir a solidariedade dos estudantes aos docentes, do apoio às suas lutas à 145 

compreensão das limitações que encontram. Não têm à sua disposição os mesmos espaços de 146 

disputa que nós estudantes; por estarem no exercício da sua profissão não contam com a 147 

mesma liberdade e impunidade; quando atuam como mães e pais não possuem o mesmo tempo 148 

e disposição; etc. Portanto, objetivando a construção de uma universidade inclusiva e 149 

acolhedora, há de se trabalhar com paciência e compaixão no processo de depuração dos 150 

elementos de intolerância e discriminação. Tenho esperança de que possamos coletivamente 151 

encontrar os caminhos mais justos para avançar nossa instituição e nossa nação. Agradeço os 152 

esforços de todas e todos aqueles que enfrentam esses desafios, mesmo que silenciosamente. 153 

Respeitosamente, -- Cauê Baasch de Souza enquanto graduando da Universidade Federal de 154 

Santa Catarina”. Após a leitura, conselheiros(as) parabenizaram ao discente Cauê pela sua 155 

carta. O discente informou que enviaria a carta para a lista de e-mails do Conselho. Em seguida, 156 

o conselheiro Rodrigo Castelan Carlson solicitou a palavra e questionou sobre quais seriam as 157 

atribuições de um supervisor versus um técnico de laboratório. No chat, a servidora Stefani de 158 

Souza disse entender que a função do STAE é o que consta na descrição do cargo, disponíveis 159 

em: https://cadc.ufsc.br/descricao-dos-cargos/. Disse, ainda, que não há legislação vigente na 160 

Instituição que trate da matéria, apenas minuta de 2015 (não aprovada): 161 

https://consultapublica.ufsc.br/files/2015/04/Minuta-Resolu%C3%A7ao-Grupos-e-Labs-162 

PROPESQ-.pdf. O conselheiro Renato Lucas Pacheco mencionou que, em seu departamento 163 

(EEL), essas funções estão descritas no regimento vigente. O conselheiro Rodrigo Castelan 164 

Carlson agradeceu pelas informações. Na sequência, a conselheira Alcilene Rodrigues Monteiro 165 

Fritz, no uso da palavra, informou sobre o estado de saúde do Prof. Ariovaldo Bolzan (EQA), 166 

que está com COVID-19, internado no Hospital Baía Sul. Disse que ele se encontra na UTI, 167 

estável, desde o último domingo. O Presidente e conselheiros(as) estimaram melhoras ao Prof. 168 

Ariovaldo. Por fim, o Presidente solicitou que, na medida do possível, equipamentos nas salas e 169 

laboratórios sejam ligados/testados, e os espaços sejam abertos e ventilados, pelos membros 170 

da comunidade do CTC que estão em trabalho presencial. Ato contínuo, o Presidente deu por 171 

https://cadc.ufsc.br/descricao-dos-cargos/
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encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Chefe do Setor de Apoio 172 

Administrativo do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 173 

pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 17 de fevereiro de 2021.  174 
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