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ATA N.° 15 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Ata da Sessão Extraordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 23 de agosto de
2012, às 8 horas e trinta minutos, na sala “Prof.
Ayrton Roberto de Oliveira”.
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Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, 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.° 15/CUn/2012, com a presença dos Senhores
Conselheiros: Lúcia Helena Martins Pacheco, Roselane Fátima Campos, Juarez Vieira do
Nascimento, Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, Cesar Damian, Marília Teresinha Sangoi
Padilha, Sônia Gonçalves Carobrez, Aldaléa Sprada Tavares, Vera Bazzo, Nestor Habkost,
Carlos Alberto Marques, Kenya Schmidt Reibnitz, Francine Lima Gelbecke, Tarciso Antonio
Grandi, Méricles Tadeu Moretti, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Felício Wessling Margotti,
André Rutigliani Berri, Edison Roberto de Souza, Saray Giovana dos Santos, Nazareno José
de Campos, Alexandre Marino Costa, Elisete Dahmer Pfitscher, Helton Ricardo Ouriques,
Sebastião Roberto Soares, Wellington Longuini Repette, Nelson Casarotto Filho, Sayonara de
Fátima Faria Barbosa, Ildemar Egger, José Leomar Todesco, Iolanda da Cruz Vieira, Flávio
Rubens Lapolli, Fernando Diefenthaeler, Luiz Otávio Pimentel, Josalba Ramalho Vieira,
Márcia Regina Goulart Stemmer, Luiz Gonzaga Coelho, Miguel Arcângelo Broering, Gerson
Rabelo Napoleão, Julio Eduardo Ornelas Silva, Giordano de Azevedo, Murilo Rodrigues
Rosa, João Carlos Cichaczewski, Mariana Oliveira Decarli, Igor de Barros Ferreira Dias,
Lilian Back e dos convidados Professor Paulo Cesar Leite Esteves – Diretor Geral do Campus
de Araranguá, Professor Luis Fernando Calil, representante do Campus de Joinville e da
Servidora Técnico-Administrativa Simone Matos Machado – Pró-Reitora Adjunta de
Assuntos Estudantis, sob a Presidência da Professora Roselane Neckel, Reitora da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Havendo número legal, a Presidência
cumprimentou a todos e deu por aberta à sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos
Conselheiros Edwilson Ribeiro, Otávio Pereira, Alessandro Pinzani, Antônio Renato Pereira
Moro e Fábio Lopes da Silva. Em seguida, a Presidência designou os novos conselheiros:
Ildemar Egger, para representar na condição de titular a Câmara de Extensão no Conselho
Universitário e José Leomar Todesco, para representar na condição de titular a Câmara de
Extensão no Conselho Universitário. Na sequência, a Presidência submeteu à apreciação a
ordem do dia. Foi solicitado pela Presidência correção do texto do item 2 da pauta, onde
apresenta-se: Discussão e Deliberação sobre as atividades da pós-graduação, dentro das
possibilidades e especificidades de cada programa e seus cursos, incluindo a continuidade das
aulas quando for viável, substituir por: Requerimentos apresentados pela Direção do Centro
Tecnológico e pelo representante da Câmara de Pós-Graduação, Conselheiro Luiz Otavio
Pimentel. A Conselheira Lilian Back, representante da Associação dos Pós-Graduandos
(APG), solicitou a junção do item 1 - Avaliação do movimento de greve com o item 2 - por
não compreender as razões da separação dos itens, considerando que pela deliberação
ocorrida na última reunião deste conselho não caberia tal separação. Ou seja, os dois
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calendários tratados de forma separada novamente. A Senhora Presidente esclareceu que foi
feita alteração no segundo item, por se tratar de apreciação de requerimentos encaminhados à
Presidência, e neste sentido os mesmos devem ser apresentados para apreciação deste
Conselho. O primeiro requerimento foi encaminhado por todos os Coordenadores dos Cursos
de Pós-Graduação do Centro Tecnológico, datado de 9 de agosto, e o segundo encaminhado
pelo Conselheiro Luiz Otávio Pimentel. Após esclarecimentos referente ao item 2, a
Presidência perguntou se a Conselheira Lilian Back mantinha a solicitação de junção do item
1 e 2. A Conselheira Lilian Back manteve o seu posicionamento. A Presidência informou que
gostaria de manter a ordem do dia, considerando que o item 2 se tratava de requerimentos
encaminhados pelo Centro Tecnológico e Conselheiro Luiz Otávio Pimentel. Na sequência, a
Presidência colocou em votação a junção do item 1 e 2. Os conselheiros decidiram por manter
a ordem dia. A Conselheira Francine Lima Gelbcke solicitou que seja retomada na pauta deste
Conselho, discussão sobre a EBSERH, pois a última reunião com esse assunto ocorreu em
junho, e destacou que a situação do Hospital Universitário (HU) está ficando bem séria, tendo
em vista que o HU está sofrendo cortes pelo Ministério da Educação, por não ter aderido à
EBSERH. A Presidência informou que esta reunião é extraordinária, com encaminhamentos
da última reunião e por isto o tema EBSERH não seria discutido. Informou que este tema será
amplamente discutido tanto neste conselho como também pela comunidade universitária por
que esta é uma avaliação muito importante que deve ser feita, e que as decisões só poderão ser
tomadas a partir de uma discussão ampla e aprofundada sobre o que a EBSERH representaria
para o Hospital Universitário, para à UFSC e comunidade do estado de Santa Catarina. O
Conselheiro Carlos Alberto Marques disse que é hábito deste conselho colocar em pauta itens
que deliberam, que tenham uma proposta, e o que se entende pelo item 1 é o encaminhamento
da sessão anterior para avaliação da greve e cenários possíveis a partir da conclusão dos
movimentos grevistas. A Presidência esclareceu que este item foi encaminhado pelo conselho
na reunião anterior. Na sequência, a Presidência colocou em votação a proposta de sessão
aberta no Auditório da Reitoria. Aprovado por maioria. A Presidência deu reinício à sessão no
auditório, informando que foi deliberado por maioria a realização da sessão aberta. Na
sequência, a Presidência informou que foi solicitado pelo Presidente da APUFSC-Sindical,
Prof. Carlos Mussi, e Seção Sindical do ANDES que fosse concedido direito à fala. Na
sequência, a Presidência colocou em votação à solicitação. Aprovado por unanimidade. A
Presidência passou a palavra ao Prof. Carlos Mussi para dar início ao item 1 da pauta:
Avaliação do movimento de greve. O Prof. Carlos Mussi informou que foi encaminhado um
ofício à Presidência, resultado de assembléia geral realizada pela APUFSC Sindical, com
apresentação de proposta do calendário acadêmico dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação
com início do semestre para o dia três de setembro deste ano, observadas as especificidades
dos diferentes departamentos desta universidade, ressaltou que a proposta está fundamentada
em reunião de assembleia geral da APUFSC Sindical, cujo resultado consagrou a
manifestação dos professores. Disse que o conselho de representantes e APUFSC Sindical
expressam seu apoio as posições representadas pelos servidores técnico-administrativos,
considerando sua relevância. A Presidência passou a palavra à Representante da Seção
Sindical do ANDES. A Senhora Soraia, representante da Seção Sindical do ANDES, leu a
carta encaminhada ao Conselho Universitário pelos professores do comando local de greve na
UFSC, destacando que "a proposta apresentada pelo governo federal aos professores
negligencia as péssimas condições de trabalho existentes nas universidades e resulta na
desestruturação da carreira docente", e solicitaram que o Conselho Universitário reflita não
somente sobre o calendário acadêmico, mas sobre as consequências das propostas
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governamentais ao futuro da carreira docente e da educação pública brasileira. A Presidência
abriu a sessão para considerações e avaliações dos representantes dos centros de ensino e
demais representantes deste conselho. A Presidência passou a palavra à Conselheira Kenya
Schmidt Reibnitz, Diretora do Centro de Ciências da Saúde (CCS), que disse que os
professores do CCS fizeram uma avaliação das condições do centro para a possibilidade de
reinício das atividades a partir do dia 3 de setembro, foi amplamente discutido e foi
consensual a proposta que se avaliasse e se acompanhasse o término da greve dos servidores
técnico-administrativos, mas que fosse decidido uma possibilidade de calendário nesta
reunião do conselho, respeitando o movimento dos servidores. A Presidência passou a palavra
ao Conselheiro Felício Wessling Margotti, Diretor do Centro de Comunicação e Expressão
(CCE), que informou que os professores do CCE acolheram favoravelmente o reinício das
atividades de ensino do segundo semestre de 2012 a partir do dia 3 de setembro, e que sendo
necessário seja feita uma reavaliação deste conselho caso a greve dos servidores seja mantida.
A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Sebastião Roberto Soares, Diretor do Centro
Tecnológico (CTC), que informou que o CTC também acolheu a proposta de reinício das
atividades a partir do dia 3 de setembro. A Presidência passou a palavra à Conselheira Vera
Bazzo, Diretora do Centro de Educação (CED), que declarou que os professores do CED, em
reunião realizada no dia 22 de agosto, decidiram que não iriam discutir datas antes do fim da
greve dos servidores técnico-administrativos e professores filiados ao ANDES, e que foi
consenso que o calendário da pós-graduação não seja discutido separadamente da graduação.
A Presidência passou a palavra à Conselheira Marília Teresinha Sangoi Padilha, representante
do Centro de Ciências Agrárias (CCA), que informou que no dia 20 de agosto houve uma
reunião administrativa convocada pelo Diretor de Centro, Professor Edemar Roberto
Andreatta, e que foi consensual pelos coordenadores de curso que o retorno das atividades
aconteça o mais rápido possível, entretanto em correio eletrônico os professores manifestaram
a dificuldade do retorno das atividades sem os servidores técnico-administrativos, alguns
também manifestaram o respeito ao movimento do sindicato do ANDES, e outros professores
cobram data para o retorno das atividades, respeitando o movimento dos servidores técnicoadministrativos. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Edison Roberto de Souza,
Diretor do Centro de Desportos (CDS), que disse que o contexto da greve não permitiu que o
retorno das atividades acontecesse, e observou que há uma disputa entre sindicatos, APUFSC
e ANDES, onde os valores que se buscam para melhorar a convivência, como cooperação e
coletividade, não estão sendo considerados. Questionou como o conselho definirá o
calendário acadêmico se apenas uma categoria aceitou o fim da greve, e pediu para todos
pensarem na cooperação e na coletividade. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro
Nazareno José de Campos, Diretor do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH), que
disse que em reunião ocorrida em 22 de agosto, os professores manifestaram impaciência em
relação à greve. Em geral, manifestaram a posição do Conselho em relação ao calendário, e
solicitaram que a decisão do retorno às atividades aconteça uma semana antes do início das
aulas. Disse que há uma pressão muito grande em relação ao retorno das aulas da PósGraduação, embora reconheçam que não há condições de começar as aulas sem o retorno dos
servidores técnico-administrativos. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Alexandre
Marino Costa, Diretor do Centro Sócio-Econômico (CSE), que informou que o Curso de
Serviço Social não concluiu as atividades referentes ao primeiro semestre de 2012. Disse que
os demais professores do centro são favoráveis ao retorno das aulas no dia 3 de setembro.
Ressaltou que o diálogo e as mobilizações são importantes para demonstrar à sociedade o que
fazemos na instituição, que este é o nosso dever como educadores. A Presidência passou a
3

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE (048) 3721-9522 - 3721-9661 – 3721-4916
E-mail: conselhos@reitoria.ufsc.br

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

palavra ao Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo, representante do Centro de Ciências
Jurídicas (CCJ), relatou que em reunião com a Pós-Graduação, Chefes de Departamento,
Coordenadores de Departamento e Escritório Modelo, foi sugerido o reinício das atividades
em 3 de setembro. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Miguel Arcângelo
Broering, representante do corpo técnico-administrativo da UFSC, que declarou que este
conselho havia decidido que enquanto uma categoria estivesse em greve não se discutiria
calendário acadêmico. Disse que o Andes e Servidores técnico-administrativos continuam em
greve, e que não se sabe o que acontecerá na assembléia do Sindicato, agendada para o dia 23
de agosto, à tarde, e que as perspectivas não são só salariais, portanto é prematura discutir
calendário acadêmico. A posição dos técnico-administrativos é que enquanto tiver greve, não
há discussão de calendário acadêmico. A Presidência passou a palavra novamente ao
Conselheiro Alexandre Marino Costa, Diretor do Centro Sócio-Econômico, que informou que
no Centro Sócio-Econômico dos 20 professores em exercício lotados no curso de Serviço
Social, 15 deles estão em greve, desde o dia 22 de junho. A Presidência passou a palavra à
Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez, Diretora do Centro de Ciências Biológicas (CCB),
que informou que não teve condições de realizar reunião no CCB, mas foi feita uma consulta
com os coordenadores de curso e chefes de departamento e a maioria afirmou que teriam
condições de iniciar o calendário acadêmico em 3 de setembro. A Presidência passou a
palavra ao Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias, representante do corpo discente, que
ressaltou a importância deste conselho saber o que está sendo debatido em cada centro, e que
cada centro tem as suas especificidades, mas o que é buscado no Conselho Universitário é
uma posição coletiva da Universidade. E também outra questão é que não há dados concretos
com relação ao término da greve, e neste período mais acirrado de greve dos servidores
técnico-administrativos e professores filiados ao Andes, o Conselho Universitário não pode
deixá-los isolados, pressionando-os com possíveis datas do calendário acadêmico para
reinício em 3 ou 4 de setembro. Caso contrário, o conselho estará assumindo que está
desrespeitando a luta desses trabalhadores que estão em greve e sugeriu que o conselho
aguarde a assembléia dos servidores técnico-administrativos e dos professores do Andes para
realizar nova reunião do conselho, transferindo-a de terça-feira, dia 28 de agosto para quartafeira, dia 29 de agosto, para ter melhores condições de discutir datas do calendário
acadêmico. E informou também que a posição dos estudantes é de não começar as aulas,
enquanto o restaurante universitário e biblioteca não estiverem funcionando. A Presidência
passou a palavra ao Conselheiro Tarciso Antonio Grandi, Diretor do Centro de Ciências
Físicas e Matemáticas (CFM), que disse que não realizou reunião no CFM, mas esteve em
contato com a maioria dos conselheiros, especialmente os chefes de departamento e
coordenadores de graduação e pós-graduação, e a posição do CFM é que o semestre inicie no
dia 3 de setembro. Disse que no CFM, no primeiro semestre letivo, não houve nenhum caso
de interrupção de disciplinas. Disse que se preocupa com os centros que não tem condições de
iniciar as aulas no dia 3 de setembro, como por exemplo o CED. E pediu clareza e
tranquilidade para que este conselho analise como ficam os centros que não estão em
condições de iniciar as aulas no dia 3 de setembro, e que a universidade deveria ser um corpo
coeso e unânime nas suas decisões. Ressaltou que este é o momento de ouvir o que tem a
dizer a administração, especialmente a Pró-Reitoria de Graduação, em relação a esses casos
mais graves, e que esses casos tem que ser resolvidos da melhor forma possível. A
Presidência passou a palavra ao Conselheiro Murilo Rodrigues da Rosa, representante do
corpo discente, que disse que foi muito esclarecedor ouvir a fala dos diretores de centro, mas
não entendeu o seguinte aspecto, todos falaram que não havia tempo hábil para convocar o
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conselho da unidade, mas contataram todos aqueles que fazem parte do conselho da unidade,
como coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação, chefes de departamento, mas
ninguém falou que fez um esforço para contatar os representantes dos estudantes,
negligenciando e isolando a opinião dos estudantes, que é a parcela mais afetada com a greve.
Ressaltou que por enquanto que não há uma posição oficial do fim da greve, não há condições
de trabalhar o calendário acadêmico, senão qual a garantia que ao começar as aulas, o
restaurante universitário e a biblioteca estejam abertos para que os estudantes tenham
condições necessárias para realizar as suas atividades acadêmicas. A Presidência relatou
alguns informes das últimas semanas: o primeiro deles foi a reunião da ANDIFES. No mesmo
momento que estava sendo realizada a assembléia de greve dos servidores técnicoadministrativos, houve também uma reunião com diretores e diretoras realizada no dia 21 de
agosto, buscando partilhar e avaliar a situação interna. A Presidência informou também que
foi realizada uma reunião com representantes do comando de greve dos servidores técnicoadministrativos da Universidade Federal de Santa Catarina. Nesta reunião, foi encaminhada
proposta de constituição de grupos de trabalho para realizar diagnósticos das condições de
trabalho na UFSC. A administração central entende que o maior patrimônio desta
Universidade são as pessoas. A Presidência informou que a FASUBRA deve assinar o
acordo com o Governo Federal. E também que o Presidente da APUFSC, Professor Carlos
Mussi, apresentou o resultado do plebiscito realizado e um abaixo assinado dos estudantes do
oitavo semestre do curso de medicina encaminhado pelo coordenador do curso de graduação e
representante dos alunos solicitando parecer favorável ao início do semestre em 3 de
setembro, independente do resultado da assembleia, tendo em vista que o calendário de
internato médico no Hospital Universitário não pode ser prejudicado. Também disse que
recebeu os representantes da seção sindical do ANDES que apresentaram a decisão da
assembléia com 134 votos para manutenção do movimento de greve. A Presidência fez um
breve relato das informações históricas das greves ocorridas na Instituição nos anos de 2002 a
2005, quando houve atraso no início das aulas, demonstrando que a alteração no calendário
acadêmico já ocorreu em outros momentos semelhantes a este. A Presidência ressaltou que a
alteração do calendário acadêmico, será encaminhada na próxima reunião do conselho
universitário com o possível início das atividades no dia 3 de setembro. O processo de
readequação do calendário será constituído e apresentado a este conselho por um parecerista.
A Presidência fez o encaminhamento da proposta do Conselheiro Igor para que seja
transferida a reunião deste conselho do dia 28 de agosto para o dia 29 de agosto, tendo em
vista a Assembleia dos STas e do Professores filiados ao Andes no dia 28 de agosto. Após
discussão foi aprovado por maioria que a reunião seja realizada no dia 29 de agosto. 2.
Requerimentos apresentados pela Direção do Centro Tecnológico e pelo representante da
Câmara de Pós-Graduação, Conselheiro Luiz Otavio Pimentel. O Conselheiro Sebastião
informou que o Centro Tecnológico é composto por 13 cursos de pós-graduação, com 400
professores e 150 servidores técnico-administrativos, em seguida realizou a leitura do
requerimento do Centro Tecnológico com esclarecimentos referente ao curso de engenharia
de materiais, que decidiu pela manutenção das aulas, tendo em vista as condições de trabalho,
e que o objetivo não foi afrontar a decisão do conselho universitário. A Presidência passou a
palavra ao Conselheiro Luiz Otávio Pimentel, representante da câmara da pós-graduação, que
explanou a manifestação dos coordenadores de pós-graduação, reunidos no dia 13 de agosto.
E disse que de acordo com o regimento da instituição, as decisões do conselho tem
legitimidade através de uma resolução, portanto sugeriu que seja publicada uma resolução
sobre o adiamento do início das atividades acadêmicas, exceto os casos excepcionais,
5
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considerando as especificidades da Pós-Graduação. Também informou sobre a desatualização
das publicações de atas, resoluções e outros documentos no site do conselho desde 2011. A
Presidência informou que suas considerações serão avaliadas e as devidas providências serão
tomadas. Em discussão, a Presidência passou a palavra à Conselheira Lilian Back, disse que a
APG defende que o semestre não pode ser mantido de forma assincrônica entre graduação e
pós-graduação, deu o exemplo do estágio docência que depende da graduação para acontecer.
Entretanto, salientou que a APG é favorável ao retorno das atividades da pós-graduação
somente com condições. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Carlos Alberto
Marques, que disse que houve um desrespeito à decisão deste conselho, pois a pós-graduação
continuou a funcionar. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Felício Wessling
Margotti, que disse que nas decisões tomadas por este conselho têm que se considerar que
existe uma UFSC que está em greve e outra que não está em greve. A Presidência passou a
palavra à Conselheira Mariana Oliveira Decarli, que disse que na fala de alguns conselheiros
parece que a pós-graduação é um universo paralelo, que não tem professores e não precisa de
servidores técnico-administrativos, os alunos não precisam do restaurante universitário e da
biblioteca universitária. E que todos devem pensar na totalidade desta universidade e o que
significa uma decisão deste conselho universitário. A Presidência passou a palavra à
Conselheira Lilian Back, que solicitou que fossem pensados em formas de apoiar os
estudantes prejudicados pela situação da greve. A Presidência passou a palavra ao
Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias, que solicitou que caso ocorra o retorno das aulas
seja garantida a normalidade das atividades, como alimentação e atualização dos documentos
acadêmicos do departamento de administração escolar. A Presidência colocou em votação o
requerimento do Conselheiro Luiz Otávio Pimentel para que seja retomada às atividades da
pós-graduação considerando as especificidades e necessidades de cada programa e seus
cursos. Aprovado por maioria. A Presidência colocou em discussão o encaminhamento do
curso de engenharia de materiais. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Giordano de
Azevedo, que solicitou esclarecimento se haverá auxílio de alimentação, caso as aulas
retornem, e o restaurante universitário não esteja aberto. A Presidência esclareceu ao
Conselheiro Giordano de Azevedo que todas as situações de auxílio aos estudantes estão
sendo avaliadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), e que até o momento não
foi recebido nenhum tipo de requerimento. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro
Méricles Thadeu Moretti, que concordou com o Conselheiro Luiz Otávio Pimentel que todas
as decisões sejam feitas em forma de resoluções, que isto torna bem clara as decisões do
conselho. A Presidência colocou em votação o requerimento da continuidade e conclusão do
segundo trimestre do curso de engenharia de materiais. Aprovado por maioria. 3. Composição
da Comissão de Estudo de Transporte e Mobilidade Urbana do Campus da Trindade e da
Bacia do Itacorubi e sugestão de Membros para integrarem a Comissão. A Presidência
realizou a leitura do documento sobre a comissão de Estudo de Transporte e Mobilidade
Urbana do Campus da Trindade que terá 180 dias para apresentar parecer sobre a questão da
Rua Deputado Antônio Edu Vieira, a partir da data de sua aprovação, por resolução deste
conselho. E que está comissão terá a participação de três segmentos sociais, a UFSC,
comunidade externa e Prefeitura Municipal de Florianópolis. Foi proposto que da UFSC
participem os seguintes membros: Prof. Carlos Antônio Oliveira Vieira e Prof. Airton Lisle
Cerqueira Leite Seelaender (do Gabinete da Reitoria), Profa. Katt Regina Lapa (CCA), Profa.
Elisete Dahmer Pfitscher (CSE), Prof. Werner Kraus Junior (CTC), Prof. Flávio Henrique
Reginatto (CCS), Prof. Arnoldo Debatin Neto, Prof. Elson Manoel Pereira (CFH), Profa.
Cristiane Derani (CCJ), Prof. Letícia Albuquerque (CCJ), Prof. Luciano Lazzaris Fernandes
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(CDS), Juliane Russi (COPLAN/DEPAE), Manoel Arriaga (Gemurb), Lino Peres (Andes), o
DCE, Apufsc e Sintufsc ainda não indicaram representantes, da Comunidade Externa foram
indicados: Albertina Silva (CCPAN), Hélio Carvalho e Cláudia de Servi (Fórum do Bairro do
Itacorubi), Werner Kraus e Carlos Roberto Vieira (Câmara de Transporte e mobilidade do
fórum da cidade), Denise Siqueira (Floripa Acessível), Tarcísio Kemper (Eletrosul), Profa.
Mariane Alves Dal Santo (Udesc), e não foi indicado o representante da Prefeitura Municipal
de Florianópolis. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Wellington Longuini
Repette, que solicitou à comissão que o estudo de Transporte e Mobilidade Urbana do
Campus da Trindade e da Bacia do Itacorubi sejam incluídos pessoal com conhecimento
técnico e sejam previstos recursos financeiros para este estudo. A Presidência passou a
palavra à Conselheira Mariana Oliveira Decarli, que apresentou Jonathan Urbano de Moraes,
como representante do DCE para participar da comissão. A Presidência solicitou
homologação da composição da Comissão de Estudo de Transporte e Mobilidade Urbana do
Campus da Trindade e da Bacia do Itacorubi. Aprovado por unanimidade. Informes gerais: a)
A Presidência informou que a Profa. Beatriz Paiva assumirá como Pró-Reitora de
Planejamento e Orçamento em substituição ao Prof. Luiz Alberton. A Presidência passou a
palavra à Pró-Reitora de Planejamento e Orçamento, Profa. Beatriz Paiva, que relatou o seu
currículo, e agradeceu a oportunidade de enfrentar este desafio. A Presidência agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Kátia Denise
Moreira, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e demais Conselheiros, estando à gravação
integral da Sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 28 de agosto de 2012.
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