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ATA N.° 16 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 17 de
dezembro de 2010, às 8h30min, na sala
“Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”.
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Aos dezessete dias do mês de dezembro 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.° 16/CUn/2010, com a presença dos Senhores
Conselheiros: Yara Maria Rauh Müller, Maria Lúcia de Barros Camargo, Jorge Mário
Campagnolo, Maria de Lourdes Alves Borges, Ricardo José Araújo de Oliveira, Luis Moretto
Neto, Flávio da Cruz, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Arnoldo Debatim Neto, Kenya
Schmidt Reibnitz, Edemar Roberto Andreatta, Marília Sangoi Padilha, Edison da Rosa,
Tarciso Antonio Grandi, Méricles Thadeu Moretti, Sônia Gonçalves Carobrez, Mário
Steindel, Roselane Neckel, Nazareno José de Campos, Márnio Teixeira Pinto, Wilson
Schmidt, Ademir Donizeti Caldeira, Edison Roberto de Souza, Maria Marta Leite, Juliet
Kiyoko Sugai, Suze Scalcon, Rosemy da Silva Nascimento, Werner Ludger Heidermann,
Flávio Rubens Lapolli, Alessandra Tagliari Caetano da Silva, Nilton Cezar Pereira, Miguel
Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Júlio Eduardo Ornelas Silva, Bernardo
Rohden Pires e do convidado Sr. João Rogério da Cunha, Presidente do Conselho
Comunitário do Pantanal, sob a Presidência do Professor Alvaro Toubes Prata, Reitor da
Universidade Federal de Santa Catarina. Havendo número legal, a Presidência deu início à
sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos Conselheiros: Natalino Uggioni, Inês Beatriz
da Silva Rath, Edson Roberto de Pieri, Olga Maria Boschi Aguiar de Oliveira, Carlos Alberto
Marques, Francine Gelbcke, Antonio Renato Moro, Mariana Decarli, Patrick Vitória, Pedro
Anastácio da Silva Filho, Edwilson Ribeiro e Carlos Alberto Justo da Silva. Em seguida,
submeteu à apreciação a ordem do dia. A Presidência justificou a necessidade de inclusão dos
itens dois e três da pauta, visto que não faziam parte daqueles remanescentes da pauta da
sessão extraordinária de 7 de dezembro de 2010, os quais seriam os únicos a serem pautados
nesta sessão. Não havendo manifestações, deu seguimento à sessão, sendo relatados os
seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária realizada
em 7 de dezembro de 2010. O documento foi aprovado por unanimidade. 2. Indicação de
representantes do Conselho Universitário na Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD). O Conselho Universitário aprovou por unanimidade os indicados: Professora Ana
Cristina de Araújo Waltrick (Colégio Aplicação), Professor Alberto Groisman (Departamento
de Antropologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas) e professoras Mirian Marly
Becker (Departamento de Odontologia do Centro de Ciências da Saúde), como representantes
deste Conselho na Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). 2. Processo n.º
23080.044988/2010-51 – Apreciação de informações adicionais solicitadas pelo Ministério da
Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia (MEC/MCT), referente ao Relatório de
Gestão/2009 da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC). A Presidência
fez breve introdução do assunto, explicando que o processo de recredenciamento da citada
Fundação já havia sido deliberado neste Conselho; entretanto foram solicitadas por parte do
MEC/MCT informações adicionais sobre o Relatório de Gestão da FEESC, as quais foram
apresentadas na forma de Termo Aditivo e submetidas à apreciação deste Conselho. Em
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seguida, passou a palavra ao Conselheiro Relator, que durante a leitura de seu Parecer relatou
que a FEESC deu cumprimento às diligências e recomendações solicitadas, em 13 de
dezembro de 2010, pela Secretaria de Educação Superior do MEC – Grupo de Apoio Técnico
– GAT 1012/2010-CGL NES/GAB/SESu/MEC-micls, no processo de recredenciamento da
FEESC, e nos autos consta: a) comprovação do exercício gratuito dos membros das diretorias
e dos conselhos, mediante apresentação de versão atualizada do Estatuto – art. 2.º, I, da
Portaria Interministerial MEC/MCT n.º 3.185/2004; b) apresentação de comprovação de
inquestionável reputação ético-profissional, atestada ou declarada por autoridade pública ou
pessoa jurídica de direito público – art. 2.º, III, da Portaria Interministerial MEC/MCT n.º
3.185/2004; c) apresentação de original ou cópia autenticada de termo aditivo ao relatório
anual de gestão referente ao ano de 2009 no qual conste, analítica e expressamente,
comprovação de que são desenvolvidos projetos de pesquisa ou de extensão com a
participação de no mínimo dois terços de pessoal da instituição apoiada, bem como a
incorporação de parcela sobre projetos captados e incorporada ao orçamento da instituição
apoiada, à conta de recursos próprios, na forma da legislação orçamentária. (art. 1.º-A, IV e
V); d) informações no termo aditivo relativas aos projetos desenvolvidos, incluindo-se os
iniciados ou cujos instrumentos jurídicos disciplinadores tenham sido aditados, entre
01/01/2009 e 31/12/2009, em que a instituição apoiada tenha sido responsável pela sua
execução ou figurado como interveniente: 1. número total de pessoas que trabalharam nos
projetos de pesquisa ou extensão desenvolvidos pela Fundação para a sua instituição apoiada;
2. número de funcionários da instituição apoiada que participaram desses projetos, devendo
representar 2/3 do total do pessoal envolvido; 3. valor total da parcela sobre projetos captados
incorporada ao orçamento da instituição apoiada, à conta de recursos próprios; 4.
demonstração pormenorizada de doação de material permanente para a UFSC ou
demonstração de recolhimento na conta do tesouro da União com destinação àquele de
parcela dos projetos captados, que tiveram a FEESC como executora ou interveniente,
conforme item 6; e) tabela de projetos em que constam as seguintes informações em relação a
cada projeto: 1. número total de pessoas que trabalharam naquele projeto; 2. número de
pessoal da instituição apoiada, acompanhado da relação nominal dos docentes, discentes e
técnico-administrativos que participaram em cada projeto, bem como os números
consolidados de todos os projetos. Em discussão, não houve manifestações. Em votação, o
Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina aprovou por unanimidade
o Parecer n.º 35/CUn/2010, do Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo, pela aprovação
integral do Termo Aditivo ao relatório anual de gestão de 2009, da Fundação de Ensino e
Engenharia de Santa Catarina (FEESC). 4. Diagnóstico da mobilidade na UFSC e o projeto
ciclovia ecoeficiente. A Presidência fez breve introdução do assunto e, em seguida, passou a
palavra a Professora Lenise Grando Goldner, que apresentou, por meio de projeção, o
Subcomitê de Mobilidade/UFSC, como foi estruturada a pesquisa que resultou no diagnóstico
da situação atual da mobilidade na UFSC e as principais diretrizes de curto e médio prazo. A
apresentação
está
disponível
em:
http://www.conselhos.ufsc.br/index.jsp?page=arquivos/cun_docs.html. Em seguida, o
Acadêmico Rafael falou sobre ciclovias e o Projeto Campus Vivo. Na sequência, o Professor
Antonio Fortunato Marcon apresentou, por meio de projeção, o Termo de Referência Ciclovia
da UFSC, que tem por objetivo a contratação de empresa prestadora de serviços para a
elaboração do Projeto Arquitetônico Executivo da Ciclovia da UFSC. A apresentação está
disponível em http://www.conselhos.ufsc.br/index.jsp?page=arquivos/cun_docs.html. 5.
Apresentação do estudo sobre o sistema viário na UFSC e em seu entorno. A Presidência
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passou a palavra ao Professor João Carlos do Santos Fagundes, que apresentou, por meio de
projeção, o tema “Duplicação e revitalização da Rua Deputado Antônio Edu Vieira” e
também, as propostas de mudanças para a rótula da Carvoeira, Trindade, fechamento da Rua
Delfino Conti, ciclovia nos trechos da Rua Deputado Antônio Edu Vieira e Avenida César
Seara, Construção do Parque UFSC, entre outras modificações. A apresentação está
disponível em http://www.conselhos.ufsc.br/index.jsp?page=arquivos/cun_docs.html. 6.
Apresentação da Proposta de Resolução que trata das relações da UFSC com suas Fundações
de Apoio. A Presidência passou a palavra ao Professor Mário Jorge Campagnolo, o qual, por
meio de projeção, apresentou a Comissão constituída para discussão do assunto, a motivação
para criação da Resolução e sua estrutura. Por fim, informou que a Minuta de Resolução
estará em Consulta Pública até o final do mês de março de 2011.
http://consultapublica.ufsc.br/index.html. 7. Apresentação de proposta de Resolução que
regulamenta a Pós-Graduação Lato Sensu na UFSC. A Presidência passou a palavra a PróReitora de Pós-Graduação Prof.ª Maria Lúcia de Barros Camargo, a qual apresentou, por meio
de projeção, os principais pontos da Minuta. Por fim, informou que a Minuta de Resolução
estará em Consulta Pública até o final do mês de março de 2011.
http://consultapublica.ufsc.br/index.html. 8. Informes Gerais, a Presidência agradeceu ao
Conselho Universitário pelo apoio dado à administração no ano de 2010. Em seguida, falou
brevemente sobre a importância dos temas discutidos nesta sessão. Comunicou que foram
finalizadas as negociações do último terreno do Campus de Joinville e que as obras terão
início em janeiro do próximo ano. Falou sobre as comemorações UFSC 50 anos, agradeceu a
todos aqueles que participaram dos eventos e fez menção especial ao Professor Ricardo José
Araújo de Oliveira, por ter participado de todos os eventos. Comunicou aos Conselheiros que
foram enviadas, conforme deliberado por este Conselho, as moções ao Havaí e Figueirense e
também o documento ao Ministério da Educação referente ao reposicionamento dos
aposentados, discutido em sessão anterior. Informou que o jornal Diário Catarinense daquela
semana havia publicado cadernos suplementares sobre a Instituição. Convocou os
Conselheiros para uma sessão ordinária a ser realizada em 22 de fevereiro de 2011.
Comunicou que de 20 de dezembro de 2010 a 18 de fevereiro de 2011 a UFSC estará
funcionando em horário de verão. Falou ainda sobre a realização do Vestibular UFSC/2011,
nos dia 19,20 e 21 de dezembro. Comentou sobre a possibilidade de serem encaminhados para
distribuição, nos Centros de Ensino, exemplares do livro “Trajetórias e Desafio”. Em seguida,
parabenizou e agradeceu a Conselheira Roselane Neckel pela excelência do trabalho e lhe
passou a palavra. A Conselheira falou sobre a produção do livro e agradeceu o apoio e a
colaboração de todos. Lembrou também do extenso e excelente trabalho documental realizado
pela TV UFSC. 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, 22 de dezembro de 2010.
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