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Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas, na sala de 1 

webconferência https://webconf.setic.ufsc.br/ste-7h4jka, reuniram-se os membros do 2 

Conselho do Centro Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por meio do Edital n.º 3 

1/2020/CONSELHO/CTC, com a presença dos conselheiros Ariovaldo Bolzan, Artur Santa 4 

Catarina, Carlos Barros Montez, Elder Rizzon Santos, Gregório Jean Varvakis Rados, Pablo 5 

Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco, Ricardo Socas Wiese, Wellington Longuini Repette, 6 

Carlos Enrique Niño Bohórquez, Celso Peres Fernandes, Cristian Koliver e suplente Jean Carlo 7 

Rossa Hauck, Débora de Oliveira, Fernando Rangel de Sousa, Guilherme Ernani Vieira, Hector 8 

Bessa Silveira, Jean Vianei Leite e suplente Miguel Moreto, Marco Di Luccio, Liane Ramos da 9 

Silva, Maria Elisa Magri, Soraya Nór, Ana Maria Bencciveni Franzoni, Cíntia Soares, Enzo 10 

Morosini Frazzon, Fernando Simon Westphal, Guilherme Mariz de Oliveira Barra, Jonny Carlos 11 

da Silva, Maria Eliza Nagel Hassemer, Fernando Pelisser, Sandra Regina Salvador Ferreira, 12 

Werner Kraus Jr., Dante Luiz Juliatto, Márcio Holsbach Costa, Roberto Willrich e suplente Joceli 13 

Mayer, Akkauam Pallaoro dos Santos, Caio Monteiro Viegas, Gabriela Simão de Myron 14 

Cardoso, Giovanna Groff Andrade Oliveira, Laura Bosqueiro Bragil, Luis Oswaldo dos Santos 15 

Ganoza e suplente Cauê Baasch de Souza e Paulo Henrique Junkes Furlanetto, sob a 16 

Presidência do Prof. Edson Roberto De Pieri, Diretor do Centro Tecnológico e Vice-Presidência 17 

do Prof. Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC, secretariada pela servidora técnico-administrativa 18 

Stefani de Souza. Havendo número legal, a Presidência e Vice-Presidência cumprimentaram a 19 

todos e deram início à sessão agradecendo a participação de todos e todas na primeira reunião 20 

não presencial do Conselho do CTC e à servidora Stefani de Souza pelos documentos 21 

disponibilizados antecipadamente (pareceres) aos/às Conselheiros(as). Em seguida, no uso da 22 

palavra, a servidora Stefani passou instruções para as assinaturas digitais da lista de presença e 23 

da ata, após a devida aprovação. Na sequência, a Presidência justificou as ausências dos 24 

conselheiros Bartolomeu Ferreira Uchoa Filho e Eduardo Camponogara e passou a palavra à 25 

servidora Stefani, que informou a listagem de novos membros do Conselho do CTC, desde a 26 

última sessão em 27/11/2019, aos quais o Presidente deu boas-vindas: Ana Maria Bencciveni 27 

Franzoni e Marcos Aurélio Marques Noronha, coordenadora e subcoordenador do Programa 28 

de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial; Celso Peres Fernandes e 29 

Cristiano Binder, coordenador e subcoordenador, respectivamente, do Curso de Graduação em 30 

Engenharia de Materiais; Pablo Heleno Sezerino e Rodrigo de Almeida Mohedano, chefe e 31 

subchefe, respectivamente, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Renato 32 

Lucas Pacheco e Samir Ahmad Mussa, chefe e subchefe, respectivamente, do Departamento de  33 
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Engenharia Elétrica e Eletrônica; Miguel Moreto, subcoordenador do Curso de Graduação em 34 

Engenharia Elétrica; e representantes discentes Akkauam Pallaoro dos Santos (suplente Vitor 35 

Costa), Caio Monteiro Viegas, Gabriela Simão de Myron Cardoso (suplente Victor Hugo de 36 

Oliveira Faria), Giovanna Groff Andrade Oliveira (suplente Christian Strack), Gregori Roberto 37 

Sviderski Flach, Laura Bosqueiro Bragil, Luis Oswaldo dos Santos Ganoza (suplente Cauê Baasch 38 

de Souza) e Paulo Henrique Junkes Furlanetto. Ato contínuo, colocou-se em apreciação a 39 

ordem do dia, a qual foi aprovada. Passou-se, então, ao primeiro item da pauta: 1. Apreciação 40 

e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 27 41 

de novembro de 2019. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. O 42 

conselheiro Renato Lucas Pacheco solicitou que constasse em ata que “se considera impedido 43 

em aprovar e assinar a ata em questão, por não ter estado presente àquela reunião”. 2. 44 

Apreciação e homologação da ata da Sessão Ordinária da Câmara de Administração do 45 

Centro Tecnológico de 13 de março de 2020. Em votação, o documento foi homologado por 46 

unanimidade. 3. Homologação de aprovações ad referendum: a) Promoções e progressões: i. 47 

Processo n.º 23080.082960/2019-52. Requerente: Carlos Ernani Fries. Assunto: Promoção para 48 

Associado I; ii. Processo n.º 23080.009539/2020-39. Requerente: Eduardo Augusto Bezerra. 49 

Assunto: Progressão para Associado II; iii. Processo n.º 23080.008609/2020-31. Requerente: 50 

Emilio Ernesto Paladino. Assunto: Progressão para Associado II; iv. Processo n.º 51 

23080.007881/2020-02. Requerente: Fernando Rangel de Sousa. Assunto: Progressão para 52 

Associado IV; v. Processo n.º 23080.078486/2019-62. Requerente: Henrique Simas. Assunto: 53 

Progressão para Associado II; vi. Processo n.º 23080.008845/2020-58. Requerente: José Miguel 54 

Müller. Assunto: Promoção para Associado IV. vii. Processo n.º 23080.069425/2019-12. 55 

Requerente: Júlio Apolinário Cordioli. Assunto: Promoção para Associado I. viii. Processo n.º 56 

23080.000280/2020-61. Requerente: Lucila Maria de Souza Campos. Assunto: Promoção para 57 

Associado II. vix. Processo n.º 23080.008066/2020-52. Requerente: Marcelo Lobo Heldwein. 58 

Assunto: Progressão para Associado II. x. Processo n.º 23080. 007195/2020-23. Requerente: 59 

Max Hering de Queiroz. Assunto: Promoção para Associado IV. xi. Processo n.º 23080. 60 

011445/2020-20. Requerente: Paulo Augusto Cauchick Miguel. Assunto: Progressão para 61 

Associado II. xii. Processo n.º 23080. 009320/2020-30. Requerente: Sônia Maria Hickel Probst. 62 

Assunto: Promoção para Associado IV. xiii. Processo n.º 23080.066442/2019-90. Requerente: 63 

Soraya Nór. Assunto: Promoção para Associado I. Em discussão, não houve questionamentos 64 

por parte dos(as) conselheiros(as). Em votação, as aprovações ad referendum constantes dos 65 

itens a) i – xiii foram homologadas por unanimidade. b) Adesão ao Programa de Serviços 66 

Voluntários da UFSC: i. Processo n.º 23080.068929/2019-15. Requerente: Carlos Alberto 67 

Martin. Assunto: Adesão ao Programa de Serviços Voluntários da UFSC, junto ao Departamento 68 

de Engenharia Mecânica. Em discussão, não houve questionamentos por parte dos(as) 69 

conselheiros(as). Em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. c) 70 

Afastamentos para formação: i. Processo n.º 23080.075840/2019-05. Requerente: Fábio 71 

Ferreira Lins Mosaner. Assunto: Afastamento no país para realização de doutorado, junto ao 72 

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo; ii. 73 

Processo n.º 23080.082577/2019-01. Requerente: Sergio Yesid Gómez González. Assunto: 74 

Afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na Universidade do Porto (UP) 75 

(Porto, Portugal). No uso da palavra, o Vice-Presidente procedeu à leitura de informações 76 

contidas nos pareceres dos itens c) i e ii. Em discussão, o conselheiro Ariovaldo Bolzan, chefe 77 

do Departamento de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, solicitou a palavra e 78 

informou que o Prof. Sergio Yesid Gómez González pediu cancelamento desse afastamento por 79 

conta da pandemia de COVID-19. Em votação, as aprovações ad referendum constantes dos 80 
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itens c) i – ii foram homologadas por unanimidade. d) Convênios de Duplo Diploma: i. 81 

Processo n.º 23080.014464/2020-16. Requerente: Philippe Jean Paul Gleize. Assunto: Proposta 82 

de Convênio de Duplo Diploma ECV/UFSC-Polytech Marseille. Relator: Conselheiro Gregório 83 

Jean Varvakis Rados; ii. Processo n.º 23080.014462/2020-19; Requerente: Philippe Jean Paul 84 

Gleize. Assunto: Proposta de Convênio de Duplo Diploma ECV/UFSC-Polytech Nantes. Relator: 85 

Conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados; iii. Processo n.º 23080.028400/2019-51. 86 

Requerente: Rodrigo de Souza Vieira. Assunto: Proposta de Convênio de Duplo Diploma entre 87 

os cursos de Engenharia de Materiais da UFSC e da École Nationale Supérieure des Ingénieurs 88 

en Arts Chimiques et Technologiques – INP-ENSIACET. Relator: Conselheiro Gregório Jean 89 

Varvakis Rados. Em discussão, o Presidente passou a palavra ao relator, que comentou 90 

detalhes de cada processo. Em votação, as aprovações ad referendum constantes dos itens d) i 91 

– iii foram homologadas por unanimidade; e) Assuntos diversos: i. Processo n.º 92 

23080.081663/2019-98. Requerente: Guilherme Luz Tortorella. Assunto: Licença para Tratar de 93 

Interesses Particulares. Relator: Conselheiro Pablo Heleno Sezerino. O Presidente passou a 94 

palavra ao relator, que procedeu à leitura de seu parecer. Em discussão, o Presidente falou 95 

sobre o contexto dessa aprovação, informando que consultou a chefia do Departamento de 96 

Engenharia de Produção e Sistemas (EPS), local de lotação do requerente, e os relatores do 97 

processo (no EPS e no CTC), para tomar ciência do assunto, vindo a tomar a decisão de 98 

aprovação ad referendum considerando a decisão de mérito aprovada pelo EPS e a 99 

possibilidade de chamar o requerente ao trabalho no EPS a qualquer momento que seja 100 

necessário. Houve ampla discussão acerca do processo. Diversos(as) conselheiros(as) 101 

manifestaram suas preocupações com as consequências da concessão da licença em questão, 102 

dentre elas, que o EPS ficará impedido de efetuar qualquer contratação de professor substituto 103 

enquanto tiver com algum professor em licença dessa natureza. Comentou-se que a concessão 104 

da licença ao docente pelo EPS, pelo período de três anos, poderia ser entendida como se o 105 

Departamento “não estivesse precisando de docentes”. No uso da palavra, o Chefe do EPS, 106 

conselheiro Artur Santa Catarina, falou sobre aspectos relacionados à decisão do Colegiado do 107 

EPS, que aprovou por maioria a concessão da licença, levando em conta aspectos como: 108 

reavaliação periódica do Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes - PAAD 109 

(registrada no parecer no EPS), com  previsão de pedido de retorno do requerente ao quadro, 110 

caso necessário; manutenção do vínculo com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 111 

Produção – PPGEP, com plano de trabalho que poderá ampliar a produtividade e a 112 

internacionalização do programa; e consultas jurídicas prévias. Mencionou-se, durante a 113 

discussão do item, casos de colegiados de departamentos que negaram pedidos desse gênero, 114 

mas que os departamentos tiveram que concedê-los por conta de decisões judiciais favoráveis 115 

aos afastamentos. Contudo, nesses casos, os departamentos tiveram possibilidade de 116 

contratar professores substitutos para repor a vaga aberta temporariamente. Em votação, a 117 

aprovação ad referendum do parecer do relator, favorável à concessão de Licença para Tratar 118 

de Interesses Particulares requerida pelo docente Guilherme Luz Tortorella, foi homologado 119 

por maioria. ii. Ofício n.º 23/2020/SEC/CTC. Assunto: Indicação de representante titular pro 120 

tempore do Centro Tecnológico no Conselho Universitário da UFSC. O Presidente e o Vice-121 

Presidente agradeceram ao conselheiro Márcio Holsbach Costa por ter aceitado continuar na 122 

função de representante do CTC no CUn da UFSC, em caráter pro tempore, até a realização de 123 

novas eleições. Agradeceram e parabenizaram, ainda, a atuação do conselheiro no referido 124 

órgão, especialmente “a transparência das informações” trazidas pelo Prof. Márcio ao 125 

Conselho do CTC. Em votação, a indicação ad referendum constante do item e) ii. foi 126 

homologada por unanimidade. Encerrado o item e), a Presidência passou a palavra aos 127 
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conselheiros Jonny Carlos da Silva e Werner Kraus Jr., representantes do CTC na Câmara de 128 

Pós-Graduação (CPG), que fizeram relatos sobre as discussões no âmbito da CPG e com 129 

coordenadores de programas de pós-graduação do CTC, acerca de possível retomada de aulas 130 

da pós-graduação, de forma não presencial. Informaram que houve discussões com 131 

coordenadores de programas de outros centros de ensino e que a maioria dos programas seria 132 

favorável à retomada das aulas na pós-graduação, com ensino remoto, por isso irão sugerir 133 

esse encaminhamento na próxima reunião do Conselho do CTC. A pedido do conselheiro 134 

Werner Kraus Jr., foi mencionada a necessidade de indicação de representantes do CTC na 135 

CPG. Ficou decidido o seguinte encaminhamento, considerando a disponibilidade dos 136 

conselheiros: dispensa de Enzo Morosini Frazzon, Coordenador do Programa de Pós-Graduação 137 

em Engenharia de Produção (PPGEP), da função de suplente de Jonny Carlos da Silva e sua 138 

designação como representante titular; designação de Fernando Simon Westphal, 139 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PósARQ), como 140 

suplente de Enzo Morosini Frazzon. Ainda, ficou decidido que o Presidente consultaria 141 

coordenadores de graduação do CTC para indicações de representantes titulares do CTC na 142 

Câmara de Graduação da UFSC, sendo que o Prof. Cristian Koliver, Coordenador do Curso de 143 

Graduação em Sistemas de Informação, aceitou a sua recondução. 4. Discussão do documento 144 

“Premissas e Propostas” divulgado pela Administração Central da UFSC e implicações no 145 

âmbito do CTC. O Presidente resumiu alguns pontos do documento “Premissas e Propostas”, 146 

comentou sobre reuniões entre diretores (as) de centros de ensino e a Administração Central 147 

que têm acontecido, e falou sobre os comitês e subcomitês da UFSC relacionados à Pandemia 148 

de COVID-19. Em discussão, a conselheira Gabriela Simão de Myron Cardoso apresentou link 149 

(https://arquivos.ufsc.br/f/34d01961378d4ae5a28d/) com os resultados preliminares da 150 

última pesquisa com estudantes do CTC, destacou as dificuldades de acesso de uma boa parte 151 

deles e relatou que receberam respostas de estudantes sem acesso, mas que buscaram 152 

Internet para responder ao questionário, expondo-se assim ao risco. Na sequência, 153 

conselheiros comentaram sobre desafios que estão postos e outros que estão por vir, tais 154 

como: a atual resolução suspende qualquer atividade acadêmica; o distanciamento necessário 155 

em um retorno presencial; as limitações jurídicas de validações de atividades não presenciais 156 

que vierem a ser feitas (a Resolução nº 005/CUn/2001 não atende ao atual momento 157 

emergencial); o possível não sincronismo de aulas no retorno presencial, em caso validações de 158 

estudos que foram antecipadas; dificuldades de controle do andamento das disciplinas pelos 159 

departamentos; possível sobrecarga aos docentes por conta de alta demanda de pedidos de 160 

Exame de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Estudos, dentre outros desafios. No 161 

uso da palavra, o conselheiro Cauê Baasch de Souza leu manifesto do Conselho de Entidades 162 

Estudantis do Centro Tecnológico - CETEC, no qual os estudantes priorizam as questões de 163 

saúde, a bom nível de qualidade nas futuras atividades acadêmicas e o cumprimento das 164 

ementas, a capacitação dos professores diante dessa nova realidade, a participação em 165 

definições como possíveis atividades remotas, flexibilizações e adequações da Resolução nº 166 

005/CUn/2001, dentre outras. Destacou que um possível ensino híbrido no retorno presencial 167 

vai exigir um esforço adicional de docentes e estudantes e que “o importante é dar 168 

oportunidade a todos os estudantes, sem excluir ninguém”. O Presidente fez diversas 169 

considerações, tais como: pela redação da portaria da UFSC, todas as atividades do ensino 170 

presencial, mesmo que remotas, estão suspensas; o CTC não dispõe de salas suficientes para 171 

dividir turmas, se for o caso, em um futuro retorno presencial; é difícil separar conteúdos de 172 

disciplinas teórico/práticas e ministrá-los em momentos diferentes; incentiva-se a preparação 173 

de docentes, aproveitando esse momento sem aulas; serão buscados caminhos para a 174 
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validação de atividades desenvolvidas não presencialmente e que podem ajudar a liberar 175 

espaço nas salas de aulas futuramente; o pico de casos de COVID-19 agora está previsto para 176 

meados de junho, então não existe previsão de volta presencial antes de julho/agosto; 177 

compras emergenciais para proteção da comunidade universitária e para ajudar na retomada 178 

das aulas, como microfones e mesas digitalizadoras para as salas de aulas do CTC estão sendo 179 

planejadas. Finalizou propondo a continuidade das discussões em uma próxima reunião. 5. 180 

Informes gerais. O Presidente informou que o CTC não dispõe de muitos recursos, mas que 181 

serão encaminhadas todas as compras possíveis. O conselheiro Wellington Longuini Repette, 182 

chefe do Departamento de Engenharia Civil (ECV), solicitou que a Direção do CTC faça 183 

levantamento de possíveis equipamentos a serem adquiridos, especialmente tendo em vista a 184 

pandemia de COVID-19, e que compartilhe essa listagem com os departamentos do Centro. 185 

Disse, ainda, que consultou a Direção do CTC sobre abrir laboratórios para atividades de 186 

extensão nesse momento e que tem autorizado acessos ao prédio do ECV e encaminhado 187 

avisos para a Secretaria de Segurança Institucional (SSI). Na sequência, o Presidente falou 188 

sobre: autorizações de acesso que a Direção tem concedido; atendimento aos trabalhadores 189 

terceirizados com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); compras emergenciais que 190 

estão sendo organizadas; sessões de trocas de experiências de ensino entre docentes, técnico-191 

administrativos e estudantes de pós-graduação que têm sido promovidas e sobre as colações 192 

de grau em gabinete que a Direção têm realizado. Ato contínuo, a Presidência deu por 193 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Chefe do Setor de Apoio 194 

Administrativo do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 195 

pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 15 de maio de 2020.  196 
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