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ATA N.° 2 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 março de 2021, às 15 
horas, por meio da sala de webconferência 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-
do-centro.  
 

Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quinze 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 3 

por meio do Edital n.º 2/2021/CONSELHO/CTC, para Sessão Ordinária do Conselho de 4 

Unidade do Centro Tecnológico, com a presença dos(as) conselheiros(as) Alcilene Rodrigues 5 

Monteiro Fritz, Amir Antônio Martins de Oliveira Jr. e suplente Milton Pereira, Elder Rizzon 6 

Santos, Gregório Jean Varvakis Rados, Lucila Maria de Souza Campos, Pablo Heleno 7 

Sezerino, Renato Lucas Pacheco, Ricardo Socas Wiese, Rodrigo Castelan Carlson, Wellington 8 

Longuini Repette,  Carlos Enrique Niño Bohórquez, Cristian Koliver, Eduardo Wetphal, 9 

Fernando Rangel de Sousa, Mônica Maria Mendes Luna e suplente Rogério Feroldi 10 

Miorando,  Hector Bessa Silveira, Jean Vianei Leite, João Borges Laurindo, Liane Ramos da 11 

Silva, Bruno Segalla Pizzolatti, Pedro Henrique Hermes de Araújo, Ana Maria Bencciveni 12 

Franzoni, Antônio Cezar Bornia, Maria Eliza Nagel Hassemer, Maíra Longhinotti Felippe, 13 

Fernanda Fernandes Marchiori, Sandra Regina Salvador Ferreira, Telles Brunelli Lazzarin, 14 

Vania Bogorny, Sérgio Luiz Gargioni,  Roberto Wilrich e suplente Joceli Mayer, Karen Boreni 15 

Battani, Cauê Baasch de Souza , Nataly da Silva Rivatto, sob a Presidência de Edson Roberto 16 

De Pieri, Diretor do CTC, e Vice-Presidência de Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC, 17 

secretariada pela servidora técnico-administrativa Ariana Casagrande. Havendo número 18 

legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão. O Presidente justificou a 19 

ausência dos conselheiros Celso Peres Fernandes e Débora de Oliveira e deu boas-vindas à 20 

nova coordenadoria dos cursos de graduação em Engenharia de Produção: Mônica Maria 21 

Mendes Luna e Rogério Feroldi Miorando. Em seguida, solicitou a inclusão de dois itens na 22 

pauta: item 2.b) iii: Processo n.º 23080.009433/2021-16: homologação de aprovação ad 23 

referendum de abertura de concurso público do Departamento de Engenharia Civil; e item 24 

3: Processo n.º 23080.009715/2021-13: Criação do Núcleo da ABENGE Estudantil na UFSC 25 

(NAE UFSC), no âmbito do Centro Tecnológico. Em votação, as inclusões foram aprovadas 26 

por unanimidade e as alterações dos números de pauta realizadas. Ato contínuo, a 27 

Presidência colocou em apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada. Passou-se, então, 28 

ao primeiro item da pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do29 
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Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 17 de fevereiro de 2021. O Presidente 30 

informou que foram feitos aperfeiçoamentos na Ata, mas que não houve alterações 31 

significativas de conteúdo, e agradeceu ao Conselheiro Renato Lucas Pacheco pelas suas 32 

contribuições. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. Homologação 33 

de aprovações ad referendum: a) Progressões funcionais: i. Processo n.º 34 

23080.050664/2020-24. Requerente: AYRTON PORTILHO BUENO. Assunto: Progressão para 35 

a Classe D (Professor Associado), nível 4; ii. Processo n.º 23080.051519/2020-61. 36 

Requerente: CÍNTIA SOARES. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), 37 

nível 2; iii. Processo n.º 23080.043926/2020-02. Requerente: FERNANDA FERNANDES 38 

MARCHIORI. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 2. Em votação, 39 

as três aprovações ad referendum foram homologadas por unanimidade; b) Concursos 40 

públicos: i. Processo n.º 23080.007586/2021-29. Requerente: Departamento de Engenharia 41 

Mecânica. Assunto: Abertura de concurso público para professor efetivo, Adjunto A, 42 

Dedicação Exclusiva (DE), Subárea: 3.05.04.00-7 Projetos de Máquinas, Campo do 43 

conhecimento (não existente na tabela): Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos (vaga 44 

referente à aposentadoria de Irlan von Linsingen); ii. Solicitação 007544/2021 - OFÍCIO Nº 45 

002/2021/INE Assunto: Composição de bancas examinadoras de concurso público. 46 

Requerente: Departamento de Informática e Estatística (INE). 1) Campo de Conhecimento: 47 

Matemática / Probabilidade e Estatística / Ciência da Computação / Engenharias / 48 

Agronomia / Demografia / Genética / Estatística (Processo nº 23080.061997/2019-45); 2) 49 

Metodologia e Técnicas da Computação (Processo n.º 23080.062016/2019-87); iii. Processo 50 

n.º 23080.009433/2021-16. Requerente: Departamento de Engenharia Civil. Assunto: 51 

Abertura de concurso público para professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), 52 

Campo de Conhecimento 3.01.03.00-2 Geotécnica (vaga referente à aposentadoria de 53 

Henrique Magnani de Oliveira). O Presidente informou que: a) a Prodegesp e a Prograd 54 

modificaram os formulários e que os departamentos tiveram que refazer os processos em 55 

função da pandemia, substituindo membros da banca pertencentes a grupos de risco. b) os 56 

concursos irão ocorrer normalmente, mesmo com a pandemia, entretanto, não há 57 

perspectiva de nomeações em 2021, nem de docentes, nem de servidores técnicos 58 

administrativos educacionais. c) os departamentos devem continuar a enviar os processos 59 

de abertura de concursos, tendo em vista que pode haver mudanças e as contratações 60 

venham a ser autorizadas. Em votação, as três aprovações ad referendum foram 61 

homologadas por unanimidade; c) Outros: i. Processo n.º 23080.050401/2020-15. 62 

Requerente: Antônio Augusto Ulson de Souza. Detalhamento: Solicitação de adesão ao 63 

Programa de Serviços Voluntários da UFSC; ii. Processo n.º 23080.006663/2021-23. 64 

Requerente: Roberto Carlos dos Santos Pacheco – Coordenadoria PPGEGC. Detalhamento: 65 

Proposta de Mestrado Acadêmico Interinstitucional em Engenharia e Gestão do 66 

Conhecimento com ênfase em Segurança Pública. Em votação, as duas aprovações ad 67 

referendum foram homologadas por unanimidade. 3. Criação do Núcleo da ABENGE 68 

Estudantil na UFSC (NAE UFSC), no âmbito do Centro Tecnológico. Processo n.º 69 

23080.009715/2021-13. Requerente: Sérgio Luiz Gargioni. Relator: Sérgio Peters.  A palavra 70 

foi passada ao relator que fez a leitura de seu parecer, informando que: a) O NAE UFSC é 71 

uma entidade diferente de outras hoje presentes na UFSC, sendo o primeiro Núcleo da 72 

ABENGE Estudantil no Sul do Brasil, fundado em agosto de 2020, com apoio do Professor 73 

Sergio Gargioni, e tem funcionamento semelhante às demais organizações estudantis da 74 

Universidade, contudo, responde à Diretoria Nacional da ABENGE Estudantil e também à 75 

ABENGE; b) a ABENGE é a Associação Brasileira de Educação em Engenharia  e visa produzir 76 
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mudanças que aumentem a qualidade do ensino superior em engenharia e tecnologia no 77 

Brasil. Ao contribuir para a formação de engenheiros melhores e mais qualificados, busca 78 

aumentar o alcance da engenharia, de maneira benéfica à toda a população; c) sua missão é 79 

tornar a educação em engenharia mais conectada com as demandas da sociedade, 80 

formando estudantes que sejam agentes de mudança no seu processo de formação; d) O 81 

núcleo pretende, até 2022, ter uma rede de associados com estudantes de todas as 82 

unidades federativas do Brasil, e que atuem como replicadores das ações da ABENGE 83 

Estudantil; e) seus valores são: i. Protagonismo estudantil - prezam pelo estudante 84 

enquanto agente ativo da realidade educacional em engenharia; ii. Inquietude - membros 85 

questionadores e que, enquanto estudantes, buscam transformar sua realidade; iii. 86 

Coletividade - prezam pelo trabalho em conjunto; iiii. pluralidade - celebram a diversidade 87 

de pessoas e ideias, crendo que é a partir delas que se constrói o novo. Após explanação do 88 

relator, o assunto foi debatido e aprovado por unanimidade. 4. Indicação de representantes 89 

do Centro Tecnológico nas Câmaras de Graduação e de Pós-Graduação da UFSC. O 90 

Presidente informou a vacância da vaga do Prof. Guilherme Vieira (EPS) na Câmara de 91 

Graduação, tendo em vista o término de seu mandato como coordenador do curso de Eng. 92 

de Produção, e fez o convite ao Prof. Jean Vianei Leite (EEL), atual suplente, para assumir a 93 

titularidade da vaga. O conselheiro Jean Vianei Leite informou a impossibilidade de assumir 94 

a titularidade neste momento, mas confirmou sua permanência como suplente. O 95 

Presidente fez o convite ao Prof. Eduardo Westphal (ARQ) para assumir a titularidade da 96 

vaga e este concordou. Ato contínuo, o Presidente aproveitou esse item para compartilhar 97 

informações sobre os calendários acadêmicos dos semestres 2021.1 e 2021.2. Os 98 

conselheiros representantes na Câmara de Graduação trouxeram informações sobre a 99 

proposta preliminar que foi aprovada e será encaminhada ao CUn. O conselheiro Renato 100 

Pacheco trouxe demandas do EEL para que o calendário acadêmico seja definido em breve e 101 

para o ano todo e solicitou notícias de professores com Covid-19. A conselheira Luciane 102 

Rhode, representante do CTC na Câmara de Graduação, informou que em reunião da 103 

Câmara de Graduação ocorrida nesta manhã, foi aprovado, por maioria, o seguinte 104 

calendário acadêmico: 2020-2: até o dia 22 de maio; 2021-1: de 14 de junho a 2 de outubro 105 

(16 semanas); 2021-2: de 25 de outubro a 26 de março de 2022 (16 semanas), sendo 106 

considerado recesso o período de 19 de dezembro de 20201 a 31 de janeiro 2022. Após a 107 

explanação da conselheira Luciane Rodhe, alguns conselheiros contestaram o longo recesso 108 

de final/início de ano e o Presidente explicou que isso ocorre devido a necessidade de 109 

registro das férias dos professores. Houve discussão sobre o tema. Um representante 110 

docente colocou que o problema eram as férias, outro afirmou que as férias eram a solução: 111 

"Ninguém aguenta este ritmo de trabalho por muito tempo". Um representante discente 112 

afirmou que os discentes estão cansados e precisam de um descanso. Outro conselheiro 113 

colocou que essas férias são muito importantes para quem tem filhos pequenos, pois não 114 

haverá aulas para eles no período. Ato contínuo à discussão, o Presidente informou que 115 

essa proposta ainda será apreciada no Conselho Universitário e que o calendário da Pós-116 

graduação deve seguir os mesmos moldes do calendário da Graduação, pois as duas Pró-117 

reitorias estão buscando um calendário único, para aumentar a chance de ser aprovado. 4. 118 

Informes gerais. O Vice-presidente, Prof. Sérgio Peters informou que: a) foram realizadas 119 

duas reuniões do Fórum dos Coordenadores de Graduação. O foco são as novas diretrizes 120 

curriculares nacionais e a curricularização da extensão. A ideia é o CTC, via Fórum, colaborar 121 

com os Núcleos Docentes Estruturantes e com os coordenadores de curso para realizarem 122 

as adaptações dos currículos de forma integrada. Uma ideia que surgiu foi encaminhar 123 
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questões para serem debatidas nos cursos. Outra ideia foi trazer especialistas e fazer 124 

palestras, mostrar caminhos: "Temos que aprender, investigar. O CTC deve tomar decisões 125 

alinhadas com os cursos". O que se deseja é evitar a criação de comissões para tratarem dos 126 

temas que surgirem e deixar a responsabilidade para o Fórum de Coordenadores, deixando 127 

a formação de comissões apenas para assuntos muito específicos. O conselheiro Amir 128 

Oliveira parabenizou pela criação do Fórum de Coordenadores e comentou sobre a 129 

necessidade de ter mais claro o conceito e a operacionalização da curricularização da 130 

extensão. O Presidente informou que o CTC está, há algum tempo, pedindo por essa 131 

definição e, até agora, isso não ocorreu. b) a Direção do Centro tem recebido 132 

questionamentos de alunos sobre a forma de registro das notas nos IAAs, e sugeriu que os 133 

discentes formalizem essas demandas junto aos representantes na Câmara de Graduação. O 134 

conselheiro Cauê Baasch de Souza informou que o DCE já contatou o DAE para questionar o 135 

atual cálculo do IAA e que este problema será corrigido no CAGR. c)  informou que tem 136 

recebido demandas dos coordenadores de Estágios dos cursos e será agendada uma reunião 137 

para trocas de experiências e para buscar soluções para a gestão dos estágios. Ato contínuo, 138 

o Vice-presidente finalizou dando notícias sobre a revisão da minuta do regimento do CTC, 139 

considerando as sugestões do relator e destacou que a comissão e relator convergiram para 140 

uma minuta de consenso, que será trazida em breve para uma reunião de conselho com 141 

quórum qualificado. Na sequência, o Presidente compartilhou as tratativas junto a PROPG 142 

para viabilizar as comissões de avaliação de fenóticos de alunos de pós-graduação e sugeriu 143 

a criação de uma comissão do Centro para atender aos cursos do CTC, se possível trazendo 144 

as experiências da SAAD.  Em relação às ações afirmativas, a análise no CTC será 145 

centralizada, com a criação de uma comissão que receberá ajuda de representantes da Pró-146 

reitoria de Pós-graduação. O Presidente informou que o Ministério Público já está cobrando 147 

a criação desta comissão. Na sequência, o conselheiro Jean Vianei Leite pediu 148 

esclarecimentos sobre a política de acessos presenciais à UFSC, considerando as 149 

regulamentações estaduais, e o Presidente informou que as solicitações de acesso têm sido 150 

autorizadas, mas pediu, dentro do possível, que se evitassem acessos nas próximas duas 151 

semanas, tendo em vista o alto número de casos de Covid-19 em Florianópolis. O Presidente 152 

atualizou os conselheiros sobre casos de Covid-19 de professores e Staes do quadro da 153 

UFSC, informou que os casos foram de contaminação fora da UFSC e que estes se 154 

encontram em situação de melhora. Ato contínuo, o conselheiro Renato Pacheco solicitou 155 

auxílio para encaminhar a manutenção de equipamentos danificados e para a reparação da 156 

caixa d´água do prédio da Engenharia Biomédica. Na sequência, o conselheiro Renato 157 

Pacheco finalizou sua fala trazendo a notícia de que a UFSC é 3ª melhor IFES, segundo o 158 

ranking internacional da Times Higher Education 2021, destacada em cursos como 159 

Engenharia Elétrica, Eletrônica e Química. O conselheiro afirmou que esse destaque é o 160 

resultado do trabalho de um grupo, incluindo o CTC, outros departamentos e os colegas do 161 

EEL, e agradeceu a colaboração de todos para este sucesso. O conselheiro Jean pediu a 162 

palavra e parabenizou o EEL pelo feito. Ato contínuo, o Presidente informou que os prédios 163 

do CTC, de um modo geral, estão precisando de manutenção (pintura, reboco, conter 164 

vazamentos) e que o CTC está fazendo orçamentos, porém a tramitação dos processos é 165 

muito burocrática e lenta. O Presidente informou que o CTC está participando de uma 166 

comissão para viabilizar o uso do prédio do INPetro, especialmente nas questões de 167 

inovação, e complementou informando que o CTC lançou um edital do projeto CoCreation, 168 

que busca uma pré-preparação para futuras startups. Na sequência, o Presidente comentou 169 

que a empresa Recursos Digitais (RD) foi vendida recentemente por um valor bilionário, da 170 
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ordem do orçamento anual total da UFSC e destacou que essa empresa foi fundada por 171 

egressos da UFSC do CTC. Na sequência, o Presidente comentou sobre a necessidade de 172 

renovação da diretoria da FEESC e pediu auxílio do CTC para indicações de possíveis 173 

candidatos. O conselheiro Pablo Sezerino (Engenharia Sanitária e Ambiental) informou sobre 174 

o sucesso da dupla diplomação em seu curso, afirmando que houve a colação de grau de 175 

três estudantes, com diplomas da UFSC e da França, sendo que um era estrangeiro, o que, 176 

segundo o conselheiro, reflete o pragmatismo do seu curso. Em seguida, o Presidente 177 

retomou a palavra e relembrou que no dia de hoje completamos um ano de afastamento 178 

devido à pandemia e que o ensino remoto deve perdurar pelo menos até o final de 2021.  179 

Ato contínuo, o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Ariana 180 

Casagrande, Chefe do Serviço de Expediente do Setor de Apoio Administrativo do Centro 181 

Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 182 

demais Conselheiros. Florianópolis, 17 de março de 2021.  183 
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