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ATA N.° 4 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO 

TECNOLÓGICO 
  
Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 
Tecnológico, realizada no dia 10 de agosto de 2020, às 14 
horas, por meio da sala de webconferência 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sergio-18.  
 

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

webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sergio-18, reuniram-se os membros 2 

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

4/2020/CONSELHO/CTC, com a presença dos conselheiros Artur Santa Catarina, Carlos Eduardo 4 

Camponogara, Elder Rizzon Santos, Gregório Jean Varvakis Rados, Pablo Heleno Sezerino, 5 

Renato Lucas Pacheco, Ricardo Socas Wiese, Wellington Longuini Repette, Sérgio Luiz Gargioni,  6 

Celso Peres Fernandes, Jean Carlo Rossa Hauck, Guilherme Ernani Vieira, Jean Vianei Leite e 7 

suplente Miguel Moreto, Luciana Rhode, Maria Elisa Magri, Pedro Henrique Hermes de Araújo 8 

e sua suplente Camila Michels, Soraya Nór, Ana Maria Bencciveni Franzoni, Enzo Morosini 9 

Frazzon, Jonny Carlos da Silva, Maria Eliza Nagel Hassemer, Poliana Dias de Moraes, Roberto 10 

Carlos dos Santos Pacheco,  Telles Brunelli Lazzarin, Vania Bogorny, Werner Kraus Jr., Dante 11 

Luiz Juliatto, Márcio Holsbach Costa, Roberto Willrich e suplente Joceli Mayer, Caio Monteiro 12 

Viegas, Victor Hugo de Oliveira Faria, Giovanna Groff Andrade Oliveira, Gabriela Simão de Myron 13 

Cardoso, Laura Bosqueiro Bragil, Cauê Baasch de Souza e Paulo Henrique Junkes Furlanetto, 14 

sob a Presidência do Prof. Edson Roberto De Pieri, Diretor do Centro Tecnológico, secretariada 15 

pela servidora técnico-administrativa Ariana Casagrande. Havendo número legal, a Presidência 16 

e Vice-Presidência cumprimentaram a todos e deram início à sessão. O Presidente justificou as 17 

ausências dos conselheiros Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz, Fernando Rangel de Sousa, 18 

Sandra Regina Salvador Ferreira e Hector Bessa Silveira e deu boas-vindas para os novos 19 

conselheiros Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz, Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira, chefe 20 

e subchefe, respectivamente, do Departamento de Engenharia Química e de Alimentos, e 21 

Paolo Colosso e Maíra Longhinotti Felippe, coordenador e subcoordenadora, respectivamente, 22 

do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. Por fim, solicitou a seguinte 23 

inclusão, como item 2. da pauta: Deliberação sobre eleição para representantes docente titular 24 

e suplente do CTC junto ao CUn.  Ato contínuo, passou-se, então, ao primeiro item da pauta: 1. 25 

Discussão e deliberação sobre eleições para Diretor e Vice-Diretor de Centro via Sistema de 26 

Votação On-Line e-Democracia (https://e.ufsc.br/e-democracia/). O Presidente comentou 27 

sobre a reunião com o Reitor, que expôs a necessidade de os centros de ensino realizarem 28 

eleições ainda neste ano, tendo como data limite o dia 26 de outubro para encerrar o processo 29 

de eleição. Na sequência, o Presidente fez uma apresentação sobre o sistema de votação 30 

Helios Voting utilizado pela UFSC por meio da plataforma e-democracia. Em sua apresentação,31 
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 o Presidente repassou informações fornecidas pelo LabSEC – Laboratório de Segurança em 32 

Computação do Departamento de Informática e Estatística, que afirmam ser uma plataforma 33 

de eleição eletrônica segura pela internet, que garante o sigilo do voto e a possibilidade de 34 

realizar auditorias no sistema. No final da apresentação, o Presidente fez um breve histórico 35 

das últimas eleições online realizadas por meio do e-democracia, tanto na UFSC como em 36 

outras instituições federais. O Conselheiro Renato Lucas Pacheco pediu a palavra e deu seu 37 

depoimento sobre a experiência de eleição online realizada pelo departamento de Engenharia 38 

Elétrica e Eletrônica por meio do sistema e-democracia, informando a todos que a eleição 39 

ocorreu de maneira bem sucedida, e considerou a experiência bastante positiva.  Houve 40 

consenso de que o sistema online de votações e-democracia é confiável e pode ser utilizado. O 41 

Conselheiro Cauê Baasch de Souza pediu a palavra e manifestou seu apoio à iniciativa de 42 

eleições online por meio de um software livre de qualidade e reforçou a “importância da 43 

defesa da autonomia da universidade e do direito de realizar consultas para reitor e ter as 44 

escolhas respeitadas, sem interferências externas” e por fim, defendeu a “democracia interna 45 

das eleições por meio da realização de debates, para que todos possam refletir sobre os rumos 46 

da universidade e a realidade do centro, dos departamentos, ressaltando a necessidade de 47 

momentos de debates e reflexões no período eleitoral dos centros de ensino”. Na sequência, o 48 

Presidente abriu a palavra para indicações de nomes para comporem a comissão eleitoral. 49 

Após breve discussão, e não havendo objeções foram aprovados por aclamação os nomes do 50 

professor Carlos Montez, da servidora técnico-administrativa Ariana Casagrande e da discente 51 

Gabriela Simão de Myron Cardoso, para comporem a comissão eleitoral. O professor Carlos 52 

Montez não estava presente na reunião e será consultado sobre a possibilidade de sua 53 

participação, tendo sido escolhido por sua experiência em eleições anteriores e por seu 54 

conhecimento em sistemas computacionais. Item 2: Deliberação sobre eleição para 55 

representantes docente titular e suplente do CTC junto ao Cun. O Presidente informou que 56 

atualmente o representante docente do CTC no CUn, Conselheiro Márcio Costa, está com 57 

portaria pró tempore e indagou o conselheiro sobre a possibilidade de permanecer como 58 

representante até que seja encerrado o processo de escolha dos novos representantes. O 59 

Conselheiro Márcio Costa confirmou sua disponibilidade em permanecer até a finalização da 60 

eleição dos novos representantes.  Informes gerais: O Presidente informou que a próxima 61 

reunião com os chefes de departamentos de ensino e coordenadores de cursos para debater 62 

sobre compras para auxílio aos professores e aos discentes na situação de ensino remoto deve 63 

ocorrer na próxima quinta-feira, dia 13 de agosto, às 10 horas. Na sequência, o Presidente 64 

informou que vêm tendo boas notícias com relação ao andamento da preparação das aulas, 65 

mas ainda há algumas dificuldades em atender às demandas dos estudantes e que a Direção 66 

do Centro está fazendo o possível para garantir que todos tenham acesso à computadores e 67 

internet antes do início das aulas. Na sequência, o Presidente reforçou o convite para o 68 

próximo encontro virtual sobre a troca de experiências no ensino remoto, pois os relatos têm 69 

trazido bons resultados aos participantes. Por fim, o Presidente comentou sobre o aumento 70 

dos gastos do CTC com as compras emergenciais e que há certa preocupação com reformas 71 

programadas, em um dos prédios do CTC e no Teixeirão. Ato contínuo, a Presidência deu por 72 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Ariana Casagrande, Chefe do Serviço de 73 

Expediente do Setor de Apoio Administrativo do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, 74 

se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 10 de 75 

agosto de 2020. 76 
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