
ATA Nº 02/2013
REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO

CENTRO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE
UFSC - JOINVILLE

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, com início às dezesseis horas, na sala
de reuniões do Centro de Engenharias da Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina,
em Joinville, reuniram-se os membros do seu Conselho Superior, e que esta subscrevem, sob a
coordenação do Diretor Geral, Professor Acires Dias, convocada com base na seguinte pauta: 1.
leitura  e  aprovação das  atas  7  e  8  das  últimas reuniões  de  2012;  2.  análise  do processo de
redistribuição de servidor docente Wellington Lima Amorim que teve como relatores titular e
vice,  os  professores  Cátia  Regina  Silva  de  Carvalho  Pinto  e  Hazin  Ali  al  Qureshi,
respectivamente;  3.  análise  do  processo  de  redistribuição  de  servidor  técnico  administrativo,
Elisângela Dagostini Beux,  pela relatora servidora técnico administrativo, Taiza Rodrigues; 4. –
avaliação  da  proposta  de  resolução  apresentada  pelo  relator  designado,  professor  Lucas
Weihmann, e  que estabelece as normas referentes ao funcionamento do curso de bacharelado
interdisciplinar  em  mobilidade  e  dos  cursos  de  engenharia  oferecidos  neste  centro,  a  ser
encaminhada para a CEG;5. Alteração do Coordenador do Curso de Engenharia Naval, a partir de
1º  de  março,  tendo  como  Relator,  o  Professor  Luis  Fernando  Peres  Calil.  6.  indicação  de
professores para atuar como representantes do CEM  no Conselho Universitário,  tendo como
relatora a Diretora Acadêmica, Professora Sueli Fischer Beckert;7.  indicação de professores para
atuar como representantes do CEM na Câmara de Ensino de Graduação da UFSC, apresentado
pela relatora, Diretora Acadêmica, Professora Suelí Fischer Beckert; 8. assuntos gerais. O Diretor
Geral abriu a reunião colocando o primeiro ponto da Pauta em discussão. Não havendo nenhuma
observação, as Atas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, passou a palavra para a
Relatora Titular do segundo ponto de pauta. A Professora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto
leu o parecer  dela  e  do Professor Hazin Ali  AL Qureshi  e conclui  que,  embora o Professor
Wellington Lima Amorim tenha competência para ministrar aulas na disciplina de Ética, o Centro
de Engenharias da Mobilidade, neste momento, dada a conformidade de sua grade curricular, não
necessita de Professor com a sua qualificação, por ser emergenciais o preenchimento de vagas
nas áreas técnicas da Engenharias. O Parecer que segue como o ANEXO 01 desta Ata,  mereceu
o acolhimento unânime dos presentes que o aprovaram sem emendas. Em seguida, o Professor
Acires Dias, Presidente deste Conselho, concedeu a palavra à Servidora Taíza Rodrigues, relatora
no  item  terceiro  da  Pauta.  A Servidora  apresentou  um  Relatório  cuja  conclusão  foi  pelo
acolhimento da Servidora Elisângela Dagostini Beux, cujas atribuições e qualificação se adequam
às  necessidades  deste  Centro(ANEXO  2).  Nesta  condição,  o  Parecer  recebeu  aprovação  da
unanimidade dos presentes. Foi alertado que com a vinda da referida Servidora, o CEM abdica a
favor da instituição de origem da servidora recepcionada, uma vaga de assistente administrativo.
Prosseguindo, o Presidente passou a palavra ao Professor Lucas Weihmann que apresentou aos
presentes a proposta elaborada por ele e pela Professora Tatiana Renata Garcia, e que se refere ao
quarto  item  desta  Pauta.  Ao  final,  colocada  em  apreciação  e  votação,  mereceu  100%  da
aprovação e segue disposta no Anexo 3 desta Ata. Na continuidade o Relator do quinto item de
pauta, atual Coordenador do Curso de Engenharia Naval e que em 1º de março será investido do
cargo  de  Diretor  Geral  deste  Campus,  fez  um relato  no  sentido  de  que  estaria  deixando  a
Coordenação do Curso para assumir a função anteriormente mencionada e que sugeriu o nome do
Professor Lucas Weihmann, para substituí-lo. A propositura mereceu a aprovação unânime dos
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presentes(ANEXO VI).  O Professor Acires Dias,  solicitou à  Professora  Relatora do sexto e
sétimo  pontos  de  pauta,  que  os  relatasse.  Conforme  o  disposto  no  ANEXO  IV desta  Ata,
recomendou a designação dos Professores Claudimir Antonio Carminatti e Rafael Catapan, para,
na  condição  de  titular  e  suplente  respectivamente,  representar  este  Centro  no  Conselho
Universitário(CUn) e os Professores  Lucas Weihmann e Cristiano Vasconcellos Ferreira para,
titular  e  suplente  respectivamente,  representar  este  Centro  na  Câmara  de  Ensino  de
Graduação-CEG(Anexo V) da Univesidade Federal de Santa  Catarina. Ambas as recomendações
mereceram a aprovação unânime dos presentes. Na sequência, o Presidente do Conselho abriu o
oitavo e último ponto de pauta para as considerações dos presente. Aproveitando a oportunidade,
o  Coordenador  do  Curso  Interdisciplinar  em  Mobilidade,  Professor  Alexandre  Mikowski
informou que foi instado pelo Diretor do Departamento de Integração Acadêmica e Profissional –
DIP, a regularizar a representação do CEM no que diz respeito à atualização da indicação do seu
Coordenador de Estágio, uma vez que a Portaria que designa o Professor Cristiano Vasconcellos
Ferreira está vencida desde 23/06/2012. Após discussão sobre o tema, foi acolhida sugestão do
Professor Cristiano no sentido de que seja feita imediatamente nova Portaria designando-o até
março, quando será indicado outro coordenador de estágios para o Bacharelado Interdisciplinar
em Mobilidade. Não havendo contra-argumento, a sugestão foi aprovada por todos os presentes.
Antes de encerrar a reunião, o Professor Acires Dias, Diretor Geral e Presidente do Conselho,
agradeceu a todos os presentes pelo apoio e colaboração que de todos recebeu ao longo de sua
permanência como principal gestor do CEM, colocou-se a disposição para qualquer demanda e
desejou sucesso ao seu sucessor, Professor Luis Fernando Peres Calil e a todos que, segundo ele,
contribuem para a consolidação da UFSC em Joinville. Não havendo mais nada a tratar,  eu,
Amarilis Laurenti, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
Professor Doutor Acires Dias
Professor Doutor Alexandre Mikoswki
Professora Doutora Carolina Brandão Pereira de Souza
Professora Doutora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto
Professora Doutora Christiane Wenck Nogueira Fernandes
Professor Doutor Cristiano Vasconcellos Ferreira
Bibliotecária Denise Maria Gomes da Rocha
Aluno Felipe Santos de Castro
Professor Doutor Lucas Weihmann
Técnica Educacional Luciana Reginato Dias
Professor Doutor Luis Fernando Peres Calil
Professor Doutor Luis Orlando Emerich dos Santos
Convidado – Presidente do CALEM, aluno Pedro Pastorelli
Professor Doutor Rafael Galina de La Torre
Professora Doutora Sueli Fischer Beckert
Administradora Taíza Rodrigues – Relatora de Processo
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Trata o presente processo da solicitação de redistribuição para o Campus de

Joinville,  formulada  pelo  Professor  Wellington  Lima Amorim,  atualmente  lotado  na

Universidade  Federal  do  Maranhão,  em  processo  protocolado  sob

n˚23080.000095/2013-47.

Para a avaliação  desta solicitação,  o  Diretor  Geral  do Campus de Joinville

constituiu uma comissão composta pelos professores Cátia Regina Silva de Carvalho

Pinto e Hazim Ali Al Qureshi, através da Portaria n˚ 001/2013/DG/CJ, de 17 de Janeiro

de 2013, para análise da solicitação e manifestação.

Em reunião realizada no dia 14 de fevereiro de 2013, a comissão, após uma

detalhada apreciação dos documentos, chegou as seguintes conclusões:

1) O referido professor possui uma formação interdisciplinar e tem competência para

atuar  e  ministrar  a  disciplina  de  Ética  e  Disciplina  Consciente,  no  Centro  de

Engenharia da Mobilidade (CEM), como já vem fazendo desde março de 2012, através

de uma Colaboração Técnica entre a UFSC e a Universidade Federal do Maranhão

(UFMA).

2) Conforme consta nos documentos apresentados, a solicitação de redistribuição do

referido  professor  se  baseia,  principalmente  em  problemas  pessoais  relativos  a

tratamento de saúde de sua cônjuge.

3) De acordo com o encaminhamento às folhas 3 do presente processo, assinado pela

servidora Lilian Cristiane Silva de Oliveira da Secretaria de Gestão de Pessoas da

UFSC, sobre a possibilidade e interesse de redistribuição do docente Wellington Lima

Amorim  para  a  UFSC/Campus  de  Joinville,  informa  que  essa  redistribuição  está

condicionada à liberação de um código de vaga para a UFMA.

3) Conforme discutido em várias reuniões realizadas no CEM, é senso comum do

Centro  que  a  urgência  para  preenchimento  das  vagas  é  nas  áreas  técnicas,

particularmente nas fases finais do curso.

Com base no exposto, a comissão entende que o professor está apto para

atuar no CEM, porém a liberação desta  vaga não é de interesse do Centro, uma vez

que existe urgência no preenchimento de vagas em áreas técnicas. 

Joinville, 14 de fevereiro de 2013

___________________________________

Prof. Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Dra.

__________________________________

Prof. Hazim Ali Al Qureshi, Dr.














