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ATA N.° 6 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO 
TECNOLÓGICO 

  
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho de Unidade do 
Centro Tecnológico, realizada no dia 23 de setembro de 
2020, às 14 horas, por meio da sala de webconferência 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sergio-18.  
 

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

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

membros do Conselho do Centro Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por meio do Edital 3 

n.º 6/2020/CONSELHO/CTC, com a presença dos(as) conselheiros(as) Alcilene Rodrigues 4 

Monteiro Fritz, Eduardo Camponogara, Elder Rizzon Santos, Gregório Jean Varvakis Rados, 5 

Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco, Ricardo Socas Wiese, Sérgio Luiz Gargioni, 6 

Wellington Longuini Repette, Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Enrique Niño Bohórquez, Jean 7 

Carlo Rossa Hauck, Fernando Rangel de Sousa, Guilherme Ernani Vieira, Hector Bessa Silveira, 8 

Jean Vianei Leite e suplente Miguel Moreto, Luciana Rohde, Maria Elisa Magri, Pedro Henrique 9 

Hermes de Araújo e suplente Camila Michels, Soraya Nór, Ana Maria Bencciveni Franzoni, 10 

Débora de Oliveira, Antonio Cezar Bornia, Maria Eliza Nagel Hassemer, Poliana Dias de Moraes, 11 

Patrícia de Sá Freire, Sandra Regina Salvador Ferreira, Telles Brunelli Lazzarin, Vania Bogorny, 12 

Werner Kraus Jr., Márcio Holsbach Costa, Roberto Wilrich e suplente Joceli Mayer, Akkauam 13 

Pallaoro dos Santos, Gabriela Simão de Myron Cardoso, Giovanna Groff Andrade Oliveira, Laura 14 

Bosqueiro Bragil, Luis Oswaldo dos Santos, Paulo Henrique Junkes Furlanetto, sob a Presidência 15 

do Prof. Edson Roberto De Pieri, Diretor do Centro Tecnológico e Vice-Presidência do Prof. 16 

Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC, secretariada pela servidora técnico-administrativa Patrícia 17 

Ida Gonçalves Pinheiro. Havendo número legal, a Presidência e Vice-Presidência 18 

cumprimentaram a todos e deram início à sessão. O Presidente justificou as ausências dos 19 

conselheiros Celso Peres Fernandes e Artur Santa Catarina. Por fim, solicitou a seguinte 20 

inclusão: Processo n.º 23080.033001/2020-45 como item 6 f). Em votação, a inclusão foi 21 

aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a Presidência colocou em apreciação a ordem do 22 

dia, a qual foi aprovada. Passou-se, então, ao primeiro item da pauta: 1. Apreciação e 23 

aprovação da ata da Sessão Extraordinária do Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 24 

6 de agosto de 2020. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. Apreciação 25 

e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 16 26 

de setembro de 2020. O conselheiro Márcio Holsbach solicitou alteração na linha 98 do 27 

documento. Onde se lê “o relator propôs”, leia-se “a comissão propôs”. A pedido do 28 

presidente e, em ato contínuo, a secretária da reunião efetuou a correção e disponibilizou o 29 

link para assinatura da ata pelos membros. Em votação, o documento foi aprovado por30 
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 unanimidade. 3. Homologação de aprovação ad referendum: i. Processo n.º 31 

23080.031816/2020-90. Requerente: MILTON LUZ DA CONCEIÇÃO. Assunto: Progressão para a 32 

Classe D (Professor Associado), nível 2. Em votação, a aprovação ad referendum foi 33 

homologada por unanimidade. O Presidente orientou que docentes que possuem tempo para 34 

promoção ou progressão na carreira o façam até dezembro de 2020, pois há possibilidade de 35 

‘congelamento’ em 2021. Informou, ainda, que as promoções para Titular – Classe E ocorrerão 36 

em novembro de 2020. 4. Indicação de representante suplente do Centro Tecnológico na 37 

Câmara de Pós-Graduação da UFSC (suplente de Maria Eliza Nagel Hassemer). O Presidente 38 

informou que teria que ser indicado também o suplente de Enzo Morozini Frazzon. Comunicou 39 

que consultou Alexandra Rodrigues Finotti, Subcoordenadora do Programa de Pós-Graduação 40 

em Engenharia Ambiental (PPGEA), para ser a suplente de Maria Eliza Nagel Hassemer 41 

(Coordenadora PPGEA) e que o convite foi aceito, com representação a se encerrar no final 42 

deste ano. Quanto ao suplente de Enzo Morozini Frazzon, o Presidente consultou Antonio 43 

Cezar Bornia, Subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 44 

(PPGEP), que também aceitou o convite para a representação, até o final deste ano. Assim, 45 

houve consenso e ficou decidido que os professores Alexandra Rodrigues Finotti e Antonio 46 

Cezar Bornia seriam indicados para a representação do CTC na CPG. 5. Indicação de um 47 

representante docente do CTC e dois representantes discentes das empresas juniores para 48 

compor o Comitê Gestor das Empresas Juniores, conforme a Resolução Normativa n.º 49 

90/2017/CUn. O Presidente perguntou à conselheira Gabriela Simão de Myron Cardoso se os 50 

tutores das empresas juniores haviam feito as indicações, ao que esta respondeu que até o 51 

momento ainda não. O Presidente então sugeriu que a Direção do CTC faça uma reunião com 52 

os tutores para definir as indicações e os nomes serão submetidos à aprovação na próxima 53 

reunião deste Conselho. 6. Processos de estudantes do Curso de Graduação em Engenharia 54 

Civil. Relator: Guilherme Ernani Vieira.  a) Processo n.º 23080.035361/2020-81. Requerente: 55 

Daisy Koch. Assunto: Solicita matrícula em disciplinas sobrepostas; b) Processo n.º 56 

23080.034249/2020-23. Requerente: Letícia Pinto da Silva. Assunto: Solicita matrícula em 57 

turmas sobrepostas; c) Processo n.º 23080.033545/2020-15. Requerente: Mariana Fornara 58 

Nohatto. Assunto: Solicita matrícula em turmas sobrepostas; d) Processo n.º 59 

23080.033087/2020-14. Requerente: Mateus Coivo Villela. Assunto: Solicita quebra de pré-60 

requisito e sobreposição; e) Processo n.º 23080.034290/2020-08. Requerente: Paulo Henrique 61 

Fernandes. Assunto: Solicita matrícula em turma sobreposta; f) Processo n.º 62 

23080.033001/2020-45. Requerente: Malu Beatriz Scherner Boeri. Assunto: Solicita matrícula 63 

em disciplinas sobrepostas. O Presidente passou a palavra ao relator, que procedeu à leitura de 64 

seu parecer, que finalizava com: “Em suma, recebi no total seis processos, com total de dez 65 

pedidos de reconsideração: oito de matrícula em disciplinas com choques (sobreposição) de 66 

horários e dois de quebra de pré-requisito.  Dos oito pedidos de matrícula em disciplinas  com  67 

choques  de  horário,  o  parecer  foi  de  deferimento em seis deles (dois indeferimentos 68 

causados  por  falta  de pré-requisito) e  indeferimento em dois  pedidos  de  quebra  de  pré-69 

requisito”. Aberta a discussão, diversas opiniões sobre a sobreposição de disciplinas foram 70 

colocadas pelos(as) conselheiros(as), favoráveis e contrários(as) ao tema. O Presidente 71 

procedeu à leitura da Resolução 140/CUn/2020, Art. 3º, acerca da possibilidade da 72 

sobreposição de disciplinas. A Conselheira Luciana Rohde, Coordenadora do Curso de 73 

Graduação em Engenharia Civil, solicitou que constasse em ata, sobre este tema, o seguinte 74 

texto: “Uma vez que os argumentos apresentados pelo Colegiado de Curso de Graduação em 75 

Engenharia Civil não foram suficientes para convencer o relator a manter os indeferimentos, 76 

vou utilizar da argumentação do próprio parecer para demonstrar a inconsistência do mesmo. O 77 

relator argumenta que: “Além disso, creio que esteja subentendido, que não deve haver 78 
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sobreposição de horários nos momentos síncronos, por razões naturais e óbvias: uma pessoa 79 

não pode participar de aulas em duas salas (virtuais ou não) ao mesmo tempo. Segundo o 80 

entendimento do relator, portanto, os pedidos feitos pelos requerentes quanto à sobreposição 81 

devem ser INDEFERIDOS, pois as disciplinas ECV5356 – Técnicas de Construção Civil I (solicitada 82 

sobreposição por Mateus Coivo Villela e Mariana Fornara Nohatto) e ECV5160 – Aeroportos 83 

(solicitada sobreposição por Letícia Pinto da Silva) são desenvolvidas 100% em forma 84 

SÍNCRONA, conforme planos de ensino disponibilizados no site da Coordenadoria do Curso de 85 

Graduação em Engenharia Civil como exige a resolução 140. A mesma inconsistência se verifica 86 

no DEFERIMENTO ao pedido da requerente Malu Beatriz Scherner Boeri, pois a disciplina 87 

ECV5129 – Engenharia de Tráfego prevê em seu plano de ensino atividades síncronas nas 88 

segundas-feiras das 10h às 10h50min e a disciplina ECV5255 – Estruturas Metálicas I prevê 89 

atividades síncronas nas segundas-feiras das 9h10min às 10h50min ocorrendo, portanto, 90 

sobreposição de atividade síncrona no horário entre 10h e 10h50min.” Finda a discussão, o 91 

presidente sugeriu que se fizesse a votação em conjunto dos processos do item 6 da pauta, 92 

com exceção do item d), que continha também a solicitação de quebra de pré-requisitos, 93 

devendo ser apreciado posteriormente. Em discussão, os conselheiros acataram a sugestão. A 94 

votação ocorreu com os votos contrários sendo informados no chat. Os pedidos de Daisy Koch, 95 

Letícia Pinto da Silva, Malu Beatriz Scherner Boeri, Mariana Fornara Nohatto e Paulo Henrique 96 

Fernandes foram colocados em votação em bloco e deferidos por maioria. Em uma segunda 97 

votação, os pedidos de Mateus Coivo Villela, de solicitações de quebra de pré-requisito e 98 

sobreposição das disciplinas Instalações 1 (ECV 5317) e Instalações 2 (ECV5139) foram 99 

indeferidos por unanimidade e seu pedido de sobreposição de matrículas nas disciplinas de 100 

Técnicas de Construção Civil 1 (ECV5356 turma 07201) e Mecânica dos Sólidos 2(ECV5214 101 

turma 06201B) foi deferido por maioria. 7. Informes gerais. O Presidente abriu a palavra para 102 

os(as) conselheiros(as) que tivessem algum informe. Não houve manifestação. Ato contínuo o 103 

presidente informou sobre os inúmeros problemas de manutenção que têm ocorrido no CTC e 104 

na UFSC como um todo. Disse que a Direção do CTC tem tentado resolvê-los, mas não há 105 

contratos vigentes para todos os serviços. Informou que conversou com Jair Napoleão Filho, 106 

Secretário da Secretaria de Planejamento e Orçamento - SEPLAN/UFSC, para tentar resolver as 107 

demandas com uma força tarefa, até o final do ano. O Centro tem recursos, mas não há 108 

contratos em vigência na UFSC para todas as demandas. Comunicou, ainda, que foi feito 109 

pedido para a limpeza do córrego do CTC, para prevenção de enchentes. Solicitou que sejam 110 

encaminhados à Direção do CTC os pedidos de manutenção, pois a Direção tentará dar 111 

continuidade a eles, e que está marcada reunião com o Secretário de Obras, Manutenção e 112 

Ambiente, Paulo Roberto Pinto da Luz, para tentar resolver esses problemas da melhor forma 113 

possível. Informou ainda haver computadores disponíveis para empréstimo aos discentes. 114 

Relatou que a Direção do Centro está recebendo muitos pedidos de compras de equipamentos 115 

e softwares, que estão sendo atendidos na medida do possível, apesar da maior parte dos 116 

recursos do Centro estar alocado para manutenção e obras. Aberta a palavra, o conselheiro 117 

Jonny Carlos da Silva informou ser sua última reunião do Conselho do CTC, devido ao fim de 118 

seu mandato como coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. 119 

Agradeceu  a convivência com os colegas, agradeceu aos Coordenadores de Pós-graduação e à 120 

equipe da Secretaria Administrativa do CTC pelo apoio. Ainda, agradeceu ao Presidente, como 121 

Diretor do CTC, pela atenção dispensada ao POSMEC e pela sua atuação no Conselho 122 

Universitário e no Conselho do CTC, estendendo o agradecimento também ao Vice-Diretor, 123 

Prof. Sérgio Peters. O Presidente, em réplica, agradeceu ao Prof. Jonny Carlos da Silva pela 124 

colaboração dada ao CTC e à UFSC. Em seguida, o Presidente anunciou sua candidatura e de 125 

Sérgio Peters à Direção do CTC, como Diretor e Vice-Diretor, respectivamente, informando que 126 
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a eleição deverá ocorrer no fim de outubro de 2020. Ato contínuo, reiterou o pedido de que 127 

sejam encaminhadas solicitações de manutenção, obras e compras à Direção, em razão da 128 

aproximação do fim do prazo para uso dos recursos em 2020 e que acredita que em 2021 os 129 

recursos serão mais escassos. O conselheiro Hector Bessa Silveira solicitou a palavra e 130 

questionou sobre um ciclo de debates promovido pela FEESC acerca das Diretivas Curriculares 131 

Nacionais (DCNs) para os cursos de engenharia. O Presidente informou que a Direção recebeu 132 

sugestões do Prof. Fernando Rangel e que entrou em contato com o Prof. Lucas Weihmann, 133 

Vice-Diretor do campus de Joinville da UFSC, com a programação de um ciclo de reuniões 134 

abrangentes, envolvendo coordenadores de cursos de engenharia de todos os campi da UFSC, 135 

além do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e CREA – Conselho Regional 136 

de Engenharia e Agronomia, para avançar no assunto. Foi solicitado que a PROGRAD/UFSC 137 

assuma a organização desses eventos de forma Institucional. Por fim, o Presidente demonstrou 138 

sua satisfação com o andamento das aulas remotas e afirmou que os problemas ocorridos 139 

foram bem menores que os esperados. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a 140 

sessão, da qual, para constar, eu, Patrícia Ida Gonçalves Pinheiro, servidora lotada na Direção 141 

do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor 142 

Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 23 de setembro de 2020.  143 
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