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

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 

7/2020/CONSELHO/CTC, com a presença dos(as) conselheiros(as) Alcilene Rodrigues Monteiro 4 

Fritz e suplente Regina de Fátima Peralta Muniz Moreira, Amir Antônio Martins de Oliveira Jr. e 5 

suplente Milton Pereira, Rodrigo Castelan Carlson, Elder Rizzon Santos, Hans Michael Van 6 

Bellen, Lucila Maria de Souza Campos, Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco, Ricardo 7 

Socas Wiese, Alexandre Gonçalves Silva, Carlos Enrique Niño Bohórquez, Cristian Koliver, 8 

Eduardo Wetphal, Fernando Rangel de Sousa, Guilherme Ernani Vieira, Hector Bessa Silveira, 9 

Jean Vianei Leite, Luciana Rohde, Maria Elisa Magri, Camila Michels, Ana Maria Bencciveni 10 

Franzoni, Débora de Oliveira, Enzo Morosini Frazzon, Maria Eliza Nagel Hassemer, Poliana Dias 11 

de Moraes, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Sandra Regina Salvador Ferreira, Telles Brunelli 12 

Lazzarin, Vania Bogorny, Werner Kraus Jr., Dante Luiz Juliatto, Márcio Holsbach Costa, Roberto 13 

Wilrich e suplente Joceli Mayer, Akkauam Pallaoro dos Santos, Caio Monteiro, Gabriela Simão 14 

de Myron Cardoso e Cauê Baasch, sob a Presidência do Prof. Edson Roberto De Pieri, Diretor 15 

do Centro Tecnológico e Vice-Presidência do Prof. Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC, 16 

secretariada pela servidora técnico-administrativa Patrícia Ida Gonçalves Pinheiro. Havendo 17 

número legal, a Presidência e Vice-Presidência cumprimentaram a todos e deram início à 18 

sessão. O Presidente justificou as ausências dos conselheiros Celso Peres Fernandes, Gregório 19 

Jean Varvakis Rados e Wellington Longuini Repette e deu boas-vindas aos novos membros: 20 

Chefia do Departamento de Automação e Sistemas: Rodrigo Castelan Carlson (Chefe) e 21 

Eduardo Camponogara (Subchefe); Chefia do Departamento de Engenharia Mecânica: Amir 22 

Antônio Martins de Oliveira Júnior (Chefe) e Milton Pereira (Subchefe); Chefia do 23 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas: Lucila Maria de Souza Campos (Chefe) e 24 

Lynceo Falavigna Braghirolli (Subchefe); Coordenação do Curso de Graduação em Arquitetura e 25 

Urbanismo: Eduardo Westphal (Coordenador) e Soraya Nór (Subcoordenadora). Ato contínuo, 26 

a Presidência colocou em apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada. Passou-se, então, ao 27 

primeiro item da pauta: 1. Apresentação, pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, dos 28 

resultados das avaliações de 2019 do CTC. O Prof. Sérgio Luiz Ferreira, do Departamento de 29 

Controle Automação e Computação do campus Joinville, membro da Comissão Própria de 30 

Avaliação (CPA) da UFSC, apresentou os resultados das avaliações de 2019. Finda a 31 

apresentação, o Presidente abriu a palavra aos presentes, que fizeram questionamentos sobre 32 

o que foi apresentado. O Prof. Sérgio Luiz respondeu aos questionamentos e enfatizou a 33 
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necessidade de se documentar as discussões efetuadas sobre a avaliação com estudantes e 34 

professores, para responder ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 35 

Teixeira (INEP), quando das visitas de avaliação dos cursos. Enfatizou a pouca participação 36 

discente e informou que os dados da pesquisa se encontram no endereço eletrônico da CPA. O 37 

Presidente compartilhou da preocupação de alguns conselheiros sobre não haver um 38 

questionário institucionalizado para a avaliação da pós-graduação, ao que o Prof. Sérgio Luiz 39 

respondeu que a CPA está buscando esta institucionalização há algum tempo, tendo enviado 40 

várias vezes o instrumento à Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), mas ainda não obteve a 41 

aprovação. 2. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Extraordinária do Conselho de 42 

Unidade do Centro Tecnológico de 23 de setembro de 2020. Em votação, o documento foi 43 

aprovado por unanimidade. 3. Homologação de aprovações ad referendum: i. Processo n.º 44 

23080.032594/2020-22. Requerente: BRUNO AUGUSTO MATTAR CARCIOFI. Assunto: 45 

Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 2; ii. Processo n.º 23080.035425/2020-46 

44. Requerente: JEAN VIANEI LEITE. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), 47 

nível 2; iii. Processo n.º 23080.032295/2020-98. Requerente: LUCIANA ROHDE. Assunto: 48 

Promoção para a Classe D (Professor Associado), nível 1. iv. Processo n.º 23080.031816/2020-49 

90. Requerente: MILTON LUZ DA CONCEIÇÃO. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor 50 

Associado), nível 2. v. Processo n.º 23080.038489/2020-05. Requerente: RODRIGO CASTELAN 51 

CARLSON. Assunto: Promoção para a Classe D (Professor Associado), nível 1. vi. Processo n.º 52 

23080.029469/2020-35. Requerente: SELENE MARIA DE ARRUDA GUELLI ULSON DE SOUZA. 53 

Assunto: Adesão ao Programa de Serviços Voluntários da UFSC. Em votação, as aprovações ad 54 

referendum foram homologadas por unanimidade. 4. Indicação de representantes do Centro 55 

Tecnológico na Câmara de Graduação da UFSC. O Presidente perguntou à Prof. Luciana Rohde 56 

se poderia continuar e a resposta foi afirmativa. O Prof. Guilherme Ernani Vieira também 57 

aceitou continuar. A Prof. Maria Elisa Magri também manifestou que aceita continuar, desde 58 

que seja reconduzida ao cargo de Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia 59 

Sanitária e Ambiental. O Vice-Presidente, Prof. Sérgio Peters, agradeceu aos docentes pela 60 

disponibilidade e sugeriu que se faça o fechamento desse encaminhamento na reunião do 61 

conselho de dezembro. 2. Informes gerais. O Vice-Presidente informou sobre as defesas de 62 

memoriais dos docentes que estão pleiteando a Promoção para Titular, que acontecerão nos 63 

dias 20 e 27 de novembro de 2020, e solicitou aos conselheiros que divulgassem o evento em 64 

seus departamentos. No dia 19 de novembro de 2020, às 10h00min, haverá uma reunião 65 

online da Direção do CTC com os servidores docentes e técnico-administrativos do Centro, a 66 

convite, sobre a avaliação do semestre 2020/1 e sobre o planejamento da retomada do 67 

semestre 2020/2, em fevereiro de 2021. No dia 24 de novembro, às 10h00min, acontecerá 68 

uma reunião com a mesma pauta, desta vez com os estudantes. No dia 27 de novembro de 69 

2020, às 14h00min, haverá uma palestra com o Professor Irineu Dianese, do Instituto de Ensino 70 

e Pesquisa de São Paulo, sobre os currículos das engenharias, as novas Diretrizes Curriculares 71 

Nacionais (DCNs) e metodologias para estruturação de currículos. Retomando a palavra, o 72 

Presidente informou sobre a retomada dos concursos para professor. Em uma reunião ocorrida 73 

em 16 de novembro de 2020, com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas 74 

(PRODEGESP), esta informou que podem ser nomeados concursados até o final de 2020 e que 75 

há permissão para realização dos concursos interrompidos, porém com sinalização do Governo 76 

Federal de que não haverá posses em 2021. Sendo assim, o Presidente reiterou a necessidade 77 

de se concluir as posses em 2020 e que, em concurso com segundo colocado aprovado, se o 78 

Departamento entender que este está apto a assumir vaga disponível, deve proceder a 79 

chamada do aprovado para vaga em aberto. Em relação a editais que não precisam da 80 

realização de concursos, percebe dificuldades para receber professor visitante, talvez se possa 81 
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contar com professor substituto. Há a possibilidade para realização de concurso para Servidor 82 

Técnico Administrativo em Educação. Informou que há várias aposentadorias de docentes em 83 

andamento, que devem ocorrer em fevereiro de 2021, e que causarão impacto no quadro de 84 

docentes do Centro. Disse que o CTC está trabalhando para viabilizar a chamada de substitutos 85 

para esses casos. Falou sobre o problema de férias coincidentes de coordenadores e 86 

subcoordenadores de curso, chefes e subchefes de departamento, marcadas no mesmo 87 

período, não tendo estes logrado sucesso em remarcá-las junto à PRODEGESP. Assim, a Direção 88 

do CTC responderá por estas unidades nas demandas que forem possíveis, enquanto durarem 89 

as férias dos gestores, e está negociando com a Reitoria para suspender a proibição de férias 90 

concomitantes dos gestores. Quanto às férias marcadas para fevereiro, ainda não há uma 91 

solução, pois, o semestre inicia-se em fevereiro. Nesses casos, os docentes terão que 92 

encaminhar pedido de suspensão de férias e a Direção do Centro vai acatar os pedidos. A 93 

conselheira Luciana Rohde questionou sobre a portaria que proíbe o gozo de férias em período 94 

letivo. O Presidente informou que, em conversa com a PRODEGESP, se levantou essa questão 95 

e, não havendo outro modo de resolver a questão, a portaria deve ser suspensa. Ato contínuo, 96 

o Presidente comunicou sobre o guia de biossegurança expedido pela Reitoria, que vai refletir 97 

nas atividades presenciais que estão ocorrendo no CTC, como continuidade de pesquisas, 98 

projetos de pós-graduação, dentre outros. Disse que O CTC, desde o início da pandemia, vem 99 

acompanhando todos os acessos às dependências físicas do Centro, mas que a última decisão 100 

da Administração Central da UFSC é que as autorizações de acesso devem ser requeridas à 101 

Chefia do Gabinete da Reitoria e que essa decisão entra em vigor ainda nesta semana. A 102 

Direção do CTC está negociando com a Reitoria para manter a forma atual de acesso até 19 de 103 

fevereiro de 2020. O Presidente informou sobre uma manutenção da rede elétrica que está 104 

prevista para o período de 5 a 14 de dezembro de 2020, que afetará o CTC e a 105 

Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação 106 

(SETIC). Disse que este é um período de final de semestre, com avaliações acontecendo, e que 107 

é difícil imaginar esse cenário com a SETIC funcionando apenas com um gerador próprio de 108 

energia elétrica. A Direção do CTC entrou em contato com o Secretário de Obras da UFSC, mas 109 

não houve avanço sobre o adiamento desta manutenção. Então, enviou à Reitoria documento 110 

solicitando que a manutenção seja feita em janeiro. Em seguida, o Presidente falou sobre a 111 

lista publicada com os cem mil pesquisadores mais influentes no mundo, sendo que 26 são da 112 

UFSC e 11 do CTC. Pediu aos Chefes de Departamento que os parabenizem. Informou sobre a 113 

reunião do Conselho Universitário (CUn) na próxima semana, sobre o calendário acadêmico. 114 

Sobre as aulas remotas, ponderou que estão indo relativamente bem, mas que há uma 115 

reclamação geral dos estudantes sobre a quantidade de atividades assíncronas, extra aula. A 116 

Direção do CTC conversou com os professores dos Departamentos de Matemática e de Física 117 

sobre o assunto, mas essa reclamação já era esperada em função das aulas remotas, que 118 

necessitam dessas atividades para complementar o tópico ministrado em aula. Agradeceu o 119 

apoio nas eleições para a Direção do CTC e reiterou que a Direção está trabalhando da melhor 120 

forma possível para encaminhar todas as demandas. Sobre os processos de manutenção 121 

predial, comunicou que estão sendo encaminhados, inclusive com recursos do CTC. Quanto às 122 

reuniões do Conselho do CTC, disse que, se houver pauta, haverá reunião em dezembro de 123 

2020. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, 124 

Patrícia Ida Gonçalves Pinheiro, servidora lotada na Direção do Centro Tecnológico, lavrei a 125 

presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. 126 

Florianópolis, 18 de novembro de 2020.  127 
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