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ATA N.° 10 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Ata da Sessão Extraordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 12 de junho de
2012, às 8 horas e 30 minutos, na sala “Prof.
Ayrton Roberto de Oliveira”.
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Aos doze dias do mês de junho 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.° 10/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, Marília Teresinha Sangoi Padilha, Sônia Gonçalves Carobrez,
Aldaléia Sprada Tavares, Vera Bazzo, Adriana D’Agostini, Kenya Schmidt Reibnitz, Arício
Treitinger, Francine Lima Gelbcke, Tarciso Antônio Grandi, Luis Carlos Cancellier de Olivo,
Felício Wessling Margotti, Fábio Lopes da Silva, Edison Roberto de Souza, Antônio Renato
Pereira Moro, Nazareno José de Campos, Maria Soledad Etcheverry Orchard, Alexandre
Marino Costa, Flávio da Cruz, Sebastião Roberto Soares, Wellington Longuini Repette,
Renato Lucas Pacheco, Sayonara de Fátima Barbosa, Flávio Rubens Lapolli, Fernando
Diefenthaeler, Luiz Otávio Pimentel, Márcia Regina Goulart Stemmer, Alessandra Tagliari
Caetano da Silva, Otávio Pereira, Francisco Carlos da Silva, Gerson Rabelo Napoleão,
Edwilson Ribeiro, Júlio Eduardo Ornelas Silva, Giordano de Azevedo, Arland Tassio de
Bruchard Costa, João Carlos Cichaczewski, Igor de Barros Ferreira Dias, Ruan de Souza
Marino e dos convidados Professor Paulo César Leite Esteves – Diretor-Geral do Campus de
Araranguá, Professor Julian Borba – Diretor-Geral do Campus de Curitibanos, Professor
Acires Dias – Diretor-Geral do Campus de Joinville, e Professora Beatriz Paiva – Pró-Reitora
de Assuntos Estudantis, sob a Presidência da Professora Roselane Neckel, Reitora da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Havendo número legal, a Presidência
cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, justificou a ausência dos
Conselheiros: Andreia Barbieri Zanluchi, Méricles Tadeu Moretti, Iolanda da Cruz Vieira,
Nelson Casarotto Filho, Murilo Rodrigues da Rosa e Joana Maria Pedro. Em seguida,
submeteu à apreciação a ordem do dia. O Conselheiro Edwilson Ribeiro comunicou a este
Conselho que foi deflagrada no dia 11 de junho de 2012 a greve dos Servidores TécnicoAdministrativos desta Instituição, acompanhando o movimento que acontece em todo o País.
No sentido prover a este Conselho informações sobre os motivos que levaram os citados
servidores a aderirem ao movimento, o Conselheiro solicitou autorização para que o
Coordenador-Geral do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos (Sintufsc) – Celso
Ramos Martins participasse da sessão, com direito à fala. O Conselho Universitário aprovou
por unanimidade a solicitação, sendo o pedido incluído como item dois da pauta. Não
havendo outras manifestações, a Presidência deu continuidade à sessão, sendo apreciados os
seguintes itens de pauta: 1. Apreciação e aprovação das atas das sessões especial e
extraordinária, realizadas em 22 de maio de 2012, e ordinária, realizada em 29 de maio de
2012. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Informes sobre a greve dos
Servidores Técnico-Administrativos. A Presidência passou a palavra ao Coordenador-Geral
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do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos (Sintufsc) – Celso Ramos Martins, que
iniciou sua fala cumprimentando todos os presentes e agradecendo a oportunidade concedida
por este Conselho. Explicou que a posição do Governo Federal é intransigente em relação às
reinvindicações e que após cinquenta e duas reuniões não houve nenhum tipo de negociação.
O Coordenador solicitou que este Conselho, por meio de uma moção, apoie o movimento de
greve, não só dos Servidores Técnico-Administrativos como também, dos Servidores
Docentes. Lembrou que a greve é um direito constitucional e que a categoria não recebe
aumento desde 2011 e que não há previsão para o ano de 2013. Lembrou que recentemente foi
aprovada a Medida Provisória 568, que reduziu o trabalho dos médicos e congela os
adicionais recebidos por periculosidade e insalubridade. Por fim, ressaltou que a greve não
tem como objetivo somente a questão salarial e que também há uma pauta interna de
reinvindicações a serem discutidas com a nova administração. O Conselheiro Carlos Alberto
Marques manifestou-se favorável ao movimento e sugeriu que a Reitora reforce o apoio junto
à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).
O Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias, em nome do Diretório Central dos Estudantes,
manifestou apoio ao movimento. O Conselheiro Edison de Souza disse que o Centro de
Desportos (CDS) solidariza-se com o movimento de greve. O Conselheiro Edwilson Ribeiro
solicitou aos Diretores de Centros, Chefes de Departamento e a Administração Central que
não haja retaliações aos servidores que aderiram ao movimento. A Presidência informou que
o assunto já foi ponto de pauta na Andifes, inclusive por meio da Associação foi antecipada
uma reunião que aconteceria somente no dia de hoje. Solicitou ao Coordenador-Geral do
Sintufsc que se agendasse uma reunião nos próximos dias para dialogar sobre o assunto, na
qual serão apreciadas, conjuntamente, as reinvindicações. Por fim, disse que retaliações não
deverão acontecer somente nas relações entre as chefias e os Servidores TécnicoAdministrativos, mas também entre os próprios colegas. Em seguida, a Presidência colocou
em votação a proposta de moção de apoio ao movimento de greve e as reinvindicações feitas
pelos Servidores Técnico-Administrativos e Docentes. A proposta foi aprovada por maioria
pelo Conselho Universitário. 3. Indicação de Auditor-Chefe da Auditoria Interna da
Universidade Federal de Santa Catarina. A Presidência inicialmente agradeceu ao Servidor
Técnico-Administrativo Audi Luiz Vieira, pelos trabalhos realizados como Auditor-Chefe
desde o ano de dois mil e dois. Na sequência, indicou o Servidor Técnico-Administrativo
Aldo Felipe da Mata para o cargo. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade a
indicação. 4. Processo n.º 23080.048647/2011-36 - Apreciação da proposta de alteração da
Resolução Normativa n.º 01/CUn/2009, que estabelece as normas para o ingresso na carreira
do magistério superior na UFSC. Dando continuidade aos trabalhos iniciados nas sessões
anteriores, a Presidência passou a palavra à Conselheira Relatora Sônia Gonçalves Carobrez,
que fez breve relato sobre o apreciado até o momento, lembrando que as discussões haviam
sido interrompidas no Artigo 41 da Resolução, para o qual a Conselheira sugeriu que no
Parágrafo Segundo do Inciso II fosse retirada a expressão “no prazo de um dia” e supressão
dos Parágrafos Terceiro e Quarto. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade a
sugestão da Conselheira Sônia, sendo a nova redação: “ [...] § 2.º O recurso será dirigido à
banca examinadora, a qual, se não reconsiderar a sua decisão no prazo de um dia, encaminhalo-á ao Conselho da unidade universitária ou do Campus Universitário, para apreciação”. O
Conselheiro Antônio Renato Pereira Moro comentou o Inciso I do Artigo 41 em relação à
expressão “em mural do Departamento”, argumentou que o mural não é mais utilizado e que o
resultado deveria ser publicado por meio digital. Vários Conselheiros manifestaram-se no
sentido de que era legalmente necessária a publicação em local físico. O Conselheiro
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Edwilson Ribeiro disse que uma forma não impedia a outra. A Conselheira Marília Sangoi
Padilha sugeriu a seguinte redação: “[...] elaborar uma lista nominal dos candidatos
aprovados, por ordem alfabética e proceder à sua publicação, em mural do Departamento ou
do Órgão competente no Campus Universitário, indicado no edital, seguida por publicação em
meio digital, sem divulgar as notas ou os avaliadores que as atribuíram;”. A proposta foi
aprovada por unanimidade. Continuando as discussões, a Conselheira Vera Bazzo comentou a
redação do Parágrafo Primeiro do Artigo 43, a qual, na sua opinião, não era clara, no sentido
de garantir o mesmo tempo para início da prova didática para todos os candidatos (vinte e
quatro horas). Vários Conselheiros se manifestaram observando que neste caso está se ferindo
o princípio da isonomia, uma vez que não está se oportunizando a equidade de tempo. A
Conselheira Relatora sugeriu então que fosse retirada a expressão “pelo menos” do caput do
Artigo 43 e excluídos os Parágrafos Primeiro e Segundo, passando o Parágrafo Terceiro a
Parágrafo Único – nova redação: “Artigo 43. A prova didática, com duração entre quarenta e
cinquenta minutos, consistirá de aula sobre ponto sorteado da lista a que se refere o inciso VI
do art. 7.º, vinte e quatro horas antes do início da prova”. O Conselho Universitário aprovou
por unanimidade a nova redação. As demais propostas de alterações na Resolução Normativa
foram aprovadas por unanimidade. Em relação aos anexos houve alterações no Grupo III:
item 2.3.3 – inclusão da pontuação máxima de 10 pontos e Grupo IV: a) Diretor de órgão
suplementar – passou para o item 4.3 e b) inclusão de subchefes e subcoordenadores no item
4.5. As alterações foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho Universitário. Finda a
apreciação da proposta de alteração da Resolução Normativa n.º 01/CUn/2009, o Conselho
Universitário aprovou por unanimidade o Parecer n.º 15/CUn/2012, pela aprovação das
alterações. 5. Processo n.º 23080.001779/2012-85 - Criação da Coordenadoria Especial de
Fonoaudiologia. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Relator Felício Wessling
Margotti, que procedeu à leitura de seu Parecer, o qual observa que “Apesar de a legislação da
UFSC ser omissa em relação à criação de tal instância administrativa nas unidades
acadêmicas, coordenadorias especiais já foram criadas no passado, como, por exemplo, a
Coordenadoria Especial de Farmacologia (atual Departamento de Farmacologia), de Botânica,
de Nutrição e, mais recentemente, de Artes e Libras (atual Departamento de Artes e Libras)” e
manifesta voto favorável à Criação da Coordenadoria Especial. Em discussão, o Conselheiro
Flávio da Cruz manifestou-se solicitando que o ato de criação de uma coordenadoria especial
seja normatizado, a fim de tal situação não ser tratada como um caso anômalo. O Conselheiro
Arland Tassio de Bruchard Costa comentou que este é um fato que se repete nos cursos de
Graduação criados após adesão ao Projeto REUNI, ou seja, não há número de docentes
suficientes para criar um departamento. Nesse sentido, solicitou que a situação de contratação
de docentes pelo citado Projeto seja revista. A Presidência informou que o assunto realmente
não é normatizado pela Instituição e que inclusive há casos em que a Procuradoria Federal se
manifesta sobre a legalidade do ato. Em votação, o Conselho Universitário aprovou por
maioria o Parecer n.º 16/CUn/2012, do Conselheiro Relator Felício Wessling Margotti, pela
aprovação de criação da Coordenadoria Especial de Fonoaudiologia. 6. Processo n.º
23080.014428/2012-34 – Apresentação da solicitação de prestação de serviços da Fundação
de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) para a Universidade Federal da
Fronteira Sul e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. A
Presidência fez breve introdução do assunto, dizendo que esta seria somente uma
apresentação e que o processo retornaria na próxima sessão para apreciação e aprovação.
Disse ainda que estavam presentes à sessão os Professores Gilberto Angelo e Cleu Nunes de
Sousa, representantes da FAPEU e, em seguida, passou a palavra ao Professor Gilberto
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Ângelo – Superintendente Adjunto da FAPEU, o qual, por meio de projeção, apresentou a
legislação que trata do assunto, fato que torna o pedido legal, e alguns questionamentos mais
comuns sobre o tema. O Conselheiro Carlos Alberto Marques falou sobre a necessidade de
conhecer os parceiros, ou seja, com quem irá se trabalhar. O Conselheiro Edwilson Ribeiro
comentou a contratação de pessoal pelas Fundações. O Professor Gilberto falou brevemente
sobre as Instituições e as outras Fundações com quem irão trabalhar e também deixou claro
que a Fundação não irá fazer nenhum tipo de contratação de pessoal. A Presidência agradeceu
a presença dos Professores Gilberto Angelo e Cleu Nunes de Souza e deu continuidade à
sessão passando para o item 7. Informes Gerais – A Presidência informou que: a) foi
aprovado o projeto de Lei para o pagamento de Funções Gratificadas aos Coordenadores de
Cursos, mas que, no entanto, o recurso financeiro será liberado apenas no mês de setembro; b)
na próxima semana, mais especificamente no dia dezenove está prevista uma reunião com o
Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), José Rubens
Rebelatto. O evento acontecerá no período matutino, com local a ser definido; c) a questão do
cursinho pré-vestibular da UFSC está ainda em processo de negociação e que a Secretaria de
Educação do Estado está buscando recursos junto ao Governo Federal para manter a parceria;
d) será divulgado em breve um relatório dos primeiros trinta dias de atuação da nova gestão e
apresentou os nomes dos Diretores que tomaram posse recentemente: Departamento de
Contabilidade e Finanças (DCF) – Maria Regina Cellis; Departamento de Projetos de
Arquitetura Engenharia (DPAE) - Elias Sebastião de Andrade; Departamento de Obras e
Manutenção Predial (DOMP) – Rodrigo Bossle Fagundes; Biblioteca Universitária (BU) –
Dirce Maris Nunes da Silva; Imprensa Universitária (IU) – Carlos Antônio de Lima;
Departamento de Compras e Licitação – Karen Pereira Alvares; Prefeitura Universitária (PU)
– Nailor Novaes Boianovsky; Departamento de Gestão Patrimonial (DGP) – Cid Reboledo;
Superientendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação
(SeTic) – Edison Melo e Departamento de Capacitação e Afastamento para Formação
(DCAF) – Elizabete Terezinha Gomes. Na oportunidade, a Presidência agradeceu a todos os
ex-diretores pelos trabalhos realizados; e) assumiu também o cargo de Procurador-Chefe o
Procurador Federal Dr. César Dirceu Obregão Azambuja, o qual, em breve, estará se
apresentando formalmente; f) será encaminhado à Procuradoria Federal o processo de
sindicância que irá apurar as responsabilidades sobre o ocorrido no Centro de Eventos da
Instituição. g) em relação à implantação de um Campus da UFSC em Blumenau ou Vale do
Itajaí, foram realizadas várias reuniões em Brasília, e o projeto preliminar, desenvolvido pela
gestão anterior já foi avaliado pela Secretaria de Educação Superior (SeSu), mas foi solicitado
ao órgão mais tempo para decisões, tendo em vista a mudança de gestão. Disse que será
designado um grupo de trabalho que irá retomar os trabalhos, o qual está sendo organizado
pela Professora Roselane Fátima Campos e será composto pelos seguintes membros:
Professor Luiz Alberton, Professora Marília Matos Gonçalves, Professor Luiz Salomão Ribas
Gomes, Professor Agenor Furigo Junior, Professora Janaína das Neves, Professora Alcilene
Fritz, Professora leda Sheibe, Professora Beatriz Paiva, um representante dos servidores
técnico-administrativos a ser indicado pelo respectivo sindicato e um representante estudantil
a ser indicado pelo Diretório Central dos Estudantes; h) na sessão ordinária a ser realizada no
dia vinte e seis de junho, estará em pauta a avaliação do Programa de Ações Afirmativas
(PAA). Na sequência, a Presidência apresentou ao Conselho Universitário o Professor Julian
Borba – Diretor-Geral do Campus de Curitibanos. Em seguida passou a palavra ao
Conselheiro Edwilson Ribeiro, que falou sobre as más condições das ruas que circundam a
Universidade, principalmente a Deputado Antônio Edu Vieira e rótula da Carvoeira. Disse
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também que o trajeto entre a rótula do Centro de Convivências e rótula da Carvoeira (acesso
interno) apresenta más condições para o tráfego. A Presidência disse que fará contato com a
Prefeitura sobre o acesso externo e em relação a Deputado Antônio Edu Vieira informou que
o assunto foi tratado na Câmara de Vereadores e que a posição desta Instituição foi muito bem
compreendida. Em relação à greve dos servidores técnico-administrativos, disse que os
serviços essenciais não podem parar e comprometeu-se a fazer todo o possível para que as
negociações com o governo federal tenham sucesso. Nada mais havendo a tratar, 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 a gravação
integral da Sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 13 de junho de 2012.
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