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ATA N.° 06 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da Sessão Ordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 25 de maio de
2010, às 8h30min, na sala “Prof. Ayrton
Roberto de Oliveira”.
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Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às oito horas e trinta minutos,
na sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário, convocado por
meio do Ofício Circular n.° 06/CUn/2010, com a presença dos Senhores Conselheiros: Carlos
Alberto Justo da Silva, Yara Maria Rauh Müller, José Antônio Bellini da Cunha Neto, Débora
Peres Menezes, Maria de Lourdes Alves Borges, Ricardo José Araújo de Oliveira, Flávio da
Cruz, Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Felício
Wessling Margotti, Arnoldo Debatim Neto, Salma Ferraz de Azevedo de Oliveira, Arício
Treitinger, Francine Lima Gelbcke, Edemar Andreatta, Marília Sangoi Padilha, Edison da
Rosa, Wilson Erbs, Sônia Gonçalves Carobrez, Thereza Christina Monteiro de Lima,
Roselane Neckel, Nazareno José de Campos, Márnio Teixeira Pinto, Wilson Schmidt, Ana
Maria Borges de Souza, Juarez Vieira do Nascimento, Edison Roberto de Souza, John Peter
Nasser, Maria Marta Leite, Patrícia Haas, Juliet Kiyoko Sugai, Richard Perassi Luiz de Sousa,
Maria Luísa Sartorelli, Maria Risoleta Freire Marques, Flávio Rubens Lapolli, Luiz
Guilherme A. Guglielmo, Romeu Albuquerque Bezerra, Natalino Uggioni, Pedro Anastácio
da Silva Filho, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Júlio Eduardo Ornelas
Silva, Edwilson Ribeiro, e do convidado Professor Acyres Dias – Diretor Geral do Campus de
Joinville, sob a Presidência do Professor Alvaro Toubes Prata, Reitor da Universidade Federal
de Santa Catarina. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu início à
sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos Conselheiros: Ademir Donizete Caldeira,
Orestes Estevam Alarcon, Nilton Cezar Pereira, Marilene Dandolini Raupp, Tarciso Grandi,
Werner Heidermann, Rita Marisa Alves, Márcio Rodolfo Fernandes e Hélio Rodack. Na
sequência, procedeu ao ato de posse do Professor Richard Perassi Luiz de Sousa para, na
condição de titular, representar a Câmara de Extensão da Universidade Federal de Santa
Catarina no Conselho Universitário, com mandato coincidente ao da referida Câmara. Em
seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, deu seguimento
à sessão, sendo relatados os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação das atas das
sessões especial e extraordinária realizadas em 18 de maio de 2010. Os citados documentos
foram aprovados por unanimidade. Em seguida, a Presidência comunicou a presença do
Professor Marcelo Tragtenberg, o qual foi convidado a participar desta sessão, a fim de
esclarecer dúvidas e auxiliar na deliberação do item cinco da pauta. 2. Processo n.o
23080.011795/2010-14 – Professor Alvaro Toubes Prata solicita afastamento do País para
participação em evento. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer
11/CUn/2010 da Comissão designada pela Portaria n.º 491/GR/2010, de 23 de abril de 2010,
pelo deferimento do pedido. 3. Processo n.o 23080.000831/2010-14 - Professor Alvaro
Toubes Prata solicita afastamento do País para participação em eventos. O Conselho
Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n.º 12/CUn/2010, da Comissão designada
pela Portaria n.º 491/GR/2010, de 23 de abril de 2010, pelo deferimento do pedido. Em
seguida, a Presidência fez um breve relato sobre sua participação nos eventos: o primeiro
processo tratava do “7.º Congresso Internacional de Educação Superior Universidade 2010”,
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realizado na cidade de Havana - Cuba, no período de 6 a 13 de fevereiro de 2010, e o segundo
do: “Encuentro Iberoamericano entre Universidades Publicas y Gobiernos para el
Fortalecimiento de la Gestión Pública”, a ser realizado na cidade de Santo Domingo –
República Dominicana, no período de 31 de maio a 2 de junho de 2010; “II Encuentro de
Rectores Universia, na cidade de Guadalajara – México, no período de 29 de maio a 2 de
junho de 2010; “II Encontro de Reitores do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras” e o
“Encontro de Reitores das Universidades participantes da Escola Complutense Latinoamericana”, os quais serão realizados durante o encontro que acontecerá na cidade mexicana
de Guadalajara. 4. Proposta de Alteração do Calendário Acadêmico, referente ao primeiro
semestre de 2010. Durante a leitura do Parecer, a Conselheira Relatora explicou que a
proposta de alteração visava à mudança da data de encerramento do semestre 2010.1, de 10 de
julho para 16 de julho de 2010, em razão da realização do concurso para docentes. Disse
ainda que, devido à alteração sugerida, outras datas também sofreriam variação, são elas: 5 a
18 de julho - período para a renovação da matrícula; 17 de julho - início do recesso escolar;
19 de julho - término do prazo para entrega das notas pelos docentes; 19 de julho - publicação
nos departamentos das notas finais; 21 de julho – término do prazo para digitação das notas;
26 de julho - término do prazo para entrega no DAE dos processos de emissão e registro de
diplomas dos alunos concluintes; 28 de julho - resultado da matrícula; 29 de julho a 2 de
agosto - período de ajuste da matrícula; 29 de julho a 2 de agosto - período de
redimensionamento de vagas pelos departamentos. Por fim, a Relatora observou que as
alterações propostas não trarão prejuízo acadêmico, tampouco comprometerão o início do
semestre 2010/2, o qual terá início em 9 de agosto 2010. Em votação, o Conselho
Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n.º 13/CUn/2010 da Conselheira Relatora,
pela aprovação da alteração da data de encerramento do semestre 2010/1. 5. Processo n.o
23080.015360/2010-49 – Proposta de alteração excepcional da aplicação do Programa de
Ações Afirmativas, para o preenchimento das vagas remanescentes de cursos da UFSC, com
ingresso no segundo semestre de 2010, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU) do
Ministério da Educação (MEC). Durante a leitura do Parecer, o Conselheiro Relator explicou
os motivos da apresentação da proposta e disse que o objetivo é alterar, excepcionalmente, a
aplicação do "Programa de Ações Afirmativas" (PAA) da Universidade Federal de Santa
Catarina, criado pela Resolução n.º 08/CUn/2007, para o preenchimento das vagas
remanescentes de cursos de graduação da UFSC. Os convidados Professores Olinto Furtado,
representante da Coperve, e Marcelo Tragtenberg, representante da Comissão que trata das
Ações Afirmativas nesta Instituição, complementaram o exposto pelo Conselheiro Relator.
Em votação, o Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n.º 12/CUn/2010
do Conselheiro Relator Edemar Roberto Andreatta, pela aprovação da alteração excepcional
da Resolução n.º 08/CUn/2007. 6. Participação da UFSC no Sistema de Seleção Unificada
(SISU), para preenchimento das vagas remanescentes do Vestibular UFSC/2010. A PróReitora de Ensino de Graduação, Prof.ª Yara Maria Rauh Müller, apresentou, por meio de
projeção, as normas de funcionamento do SISU, o cronograma do Sistema e uma tabela com
os cursos de graduação da UFSC com vagas remanescentes para o semestre 2010.2. Vários
Conselheiros manifestaram-se sobre o tema, principalmente, em relação ao número
expressivo de vagas remanescentes e a expansão da Instituição. A apresentação está
disponível em www.conselhos.ufsc.br – conselho universitário – documentos. 7. Situação das
obras na UFSC: em andamento, licitadas, em licitação e em fase de projeto. A Presidência fez
breve introdução dizendo que esse item de pauta tinha como objetivo atualizar os
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Conselheiros sobre as obras nos Campi da UFSC. Em seguida, passou a palavra ao ViceReitor Prof. Carlos Alberto Justo da Silva, o qual, por meio de projeção, apresentou: obras
contratadas, projetos contratados e outros projetos. Em discussão, várias foram as
manifestações quanto ao tema; cada Conselheiro falou, mais especificamente, das
necessidades de seus respectivos Centros. O Conselheiro Edemar Roberto Andreatta
questionou sobre o prazo para licitação do novo prédio do Curso de Zootecnia e a
preocupação com essa obra estar finalizada para o início dos trabalhos em 2011. A
Conselheira Marília Padilha manisfestou-se, complementando o dito pelo Conselheiro
Edemar Andreatta, e questionou sobre o projeto para a segunda etapa da obra ora em
construção. O Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento solicitou informações sobre a nova
licitação da obra no Centro de Desportos, uma vez que a anterior foi cancelada. O Conselheiro
Flávio da Cruz questionou qual o valor aproximado do metro quadrado equivalente de obra
construída estipulado pelo Ministério da Educação, e também se foi observada diferença entre
esse valor nos mercados de Florianópolis, Araranguá, Joinville e Curitibanos. O Conselheiro
sugeriu ainda que se analisasse junto à Controladoria Geral da União e Tribunal de Contas da
União a possibilidade de criação de perspectivas de créditos extraordinários, com adaptação
jurídica, de plantão emergencial de obra, a fim de resolver casos mais críticos sem a
necessidade de licitação. Por fim, o Conselheiro questionou se há um plano futuro de
ocupação da área da ressacada. A Conselheira Roselane Neckel questionou qual é a prioridade
desta Instituição em relação ao assunto. Comentou que no caso do CFH há recursos para as
obras, porém não existe capacidade técnica interna para fazer os encaminhamentos
necessários, a fim de aproveitar esses recursos. Citou a estrutura do ETUSC, a qual a
Conselheira sugere ser reforçada, uma vez que o número de pessoas que hoje faz parte
daquele setor não é suficiente para atender à demanda de trabalho e, em seguida, questionou:
“Como vamos dar conta de 55.000m² (cinquenta e cinco mil metros quadrados) com a
estrutura interna que temos?” Devido ao adiantado da hora e a importância do tema, a
Conselheira Ana Maria Borges de Souza propôs que se suspendessem as discussões, e que o
assunto retornasse à pauta da próxima sessão como primeiro item de pauta. A Presidência
acatou a solicitação. A apresentação está disponível em www.conselhos.ufsc.br – conselho
universitário – documentos. Em informes Gerais a Presidência comentou a concessão do título
Prêmio Pesquisador UFSC 50 anos à Professora Ivete Simionatto do Centro Sócio-Econômico
e também a homenagem bastante significativa recebida por esta Universidade da Câmara
Catarinense do livro. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a Sessão Extraordinária,
da qual, para constar, eu, Kátia Denise Moreira, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos
Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais
Conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital.
Florianópolis, 2 de junho de 2010.
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