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ATA N.° 02 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 13 de março
de 2012, às 8 horas e 30 minutos, na sala
“Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”.
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Aos treze dias do mês de março 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.° 02/CUn/2012, com a presença dos Senhores Conselheiros: Carlos
Alberto Justo Silva, Carlos José de Carvalho Pinto, José Antonio Bellini da Cunha Neto,
Débora Peres Menezes, Maria de Lourdes Alves Borges, Ricardo José Araújo de Oliveira,
Flávio da Cruz, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Felício Wessling Margotti, Fábio Luiz Lopes
da Silva, Arício Treitinger, Francine Lima Gelbcke, Edemar Roberto Andreatta, Marília
Terezinha Sangoi Padilha, Edison da Rosa, Wellington Longuini Repette, Frank Siqueira,
Tarciso Antonio Grandi, Méricles Thadeu Moretti, Sônia Gonçalves Carobrez, Roselane
Neckel, Nazareno José de Campos, Alessandro Pinzani, Carlos Antonio Oliveira Vieira, Vera
Lucia Bazzo, Adir Valdemar Garcia, Juarez Vieira do Nascimento, Edison Roberto de Souza,
Saray Giovana dos Santos, Nelson Casarotto Filho, Sayonara de Fátima Barbosa, Edson
Roberto de Pieri, Iolanda da Cruz Vieira, Flávio Rubens Lapolli, Fernando Diefenthaeler,
Luiz Otávio Pimentel, Márcia Regina Goulart Stemmer, Andréia Barbieri Zanluchi, Manoela
de Borba, Otávio Pereira, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Júlio
Eduardo Ornelas Silva, Edwilson Ribeiro, Giordano de Azevedo, Murilo Rodrigues da Rosa,
Arland Tassio de Bruchard Costa, Rodrigo da Silveira Vasconcelos, Sérgio Luis Schlatter
Junior, Mariana Oliveria Decarli, Igor de Barros Ferreira Dias, Vitor Daniel Breda e dos
convidados Professor Sérgio Petters – Diretor Geral do Campus de Araranguá e Professor
César Damian – Diretor Geral do Campus de Curitibanos, sob a Presidência do Professor
Alvaro Toubes Prata, Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Havendo
número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta à sessão. Na sequência,
justificou a ausência dos Conselheiros Josalba Ramalho Vieira, Fernando Kinoshita, Luiz
Henrique Flores, Aldalea Sprada Tavares e Antonio Pereira Moro. Em seguida, procedeu ao
ato de posse das Senhoras Andréia Barbieri Zanluchi e Alessandra Tagliari Caetano da Silva
para, na condição, de titular e suplente, respectivamente, representarem a Federação da
Agricultura do Estado de Santa Catarina no Conselho Universitário da Universidade Federal
de Santa Catarina, com mandato de 2 (dois) anos, a expirar-se em 27 de fevereiro de 2014. Na
oportunidade, desejou boas-vindas as Conselheiras. Ato continuo, submeteu a apreciação da
ordem do dia. A Conselheira Mariana Oliveria Decarli solicitou permissão para que um grupo
de pessoas da comunidade do entorno da UFSC pudessem participar da sessão no momento
das discussões sobre o item três da pauta. A Presidência submeteu o requerido pela
Conselheira à apreciação. O Conselho Universitário aprovou por maioria a presença do grupo,
o qual não teria direito a voz. Foi também autorizada à participação da imprensa no ambiente
da sessão. Não havendo outras manifestações, deu continuidade a sessão sendo apreciados os
seguintes itens de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 28
de fevereiro de 2012. O documento foi aprovado por unanimidade. 2. Indicação de Professor
do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) para representar o Conselho
1

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

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Universitário no Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina. A
Presidência passou a palavra ao Diretor do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, que
indicou o Professor Wilson Erbes, em nome daquele Centro para compor o Conselho de
Curadores. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade a indicação. 2. Processo
23080.049997/2011-10 - Cessão de área da UFSC para alargamento da Rua Deputado
Antônio Edu Vieira. A Presidência fez breve introdução sobre o assunto e, em seguida, passou
a palavra ao Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior, o qual procedeu a leitura de seu parecer
de vistas “contrário a concessão do terreno para realização da reforma pretendida na Rua
Deputado Antônio Edu Vieira”, entretanto apresentou como contra proposta “[...] que sejam
feitos os estudos que não foram realizados e que não foram apresentados no projeto e que as
negociações e discussões do processo sejam conduzidas por uma comissão composta por
PMF, Comunidade do Pantanal e administração a qual herdará e se responsabilizará por todo
e qualquer ônus causado a instituição”. Em discussão, várias foram as manifestações
concordando com aquilo posto pelo Conselheiro Relator de Vistas, ou seja, a necessidade de
rever os estudos feitos, apresentar projetos que estão faltando, dialogar com a comunidade do
entorno sobre a questão e definir a situação jurídica do processo. O Conselheiro Adir
Valdemar Garcia concordou com a necessidade de serem revistos os estudos feitos sobre a
obra. O Conselheiro Alessandro Pinzani comentou que a revisão dos estudos é muito mais
contributiva para com o processo do que a cessão em si. O Conselheiro Fábio Lopes
comentou a degradação que o espaço do Campus está sofrendo, pela invasão dos carros, citou
como exemplo, a abertura da Praça da Cidadania para o tráfego e o uso das calçadas como
estacionamento. Disse ainda que a proposta, da forma como está apresentada, irá solucionar o
problema da mobilidade, por apenas alguns meses. O Conselheiro Carlos Alberto Marques
mencionou a necessidade de dialogar com a comunidade sobre a situação. Falou que a
Instituição quer colaborar com a ação e tem instrumentos para isso, mas não da forma em que
a questão está sendo apresentada. Manifestou-se favorável a cessão desde que condicionantes
nodais sejam acolhidas pela Prefeitura Municipal. O Conselheiro Edwilson Ribeiro concordou
com as falas anteriores dizendo que o projeto, da forma em que está apresentado, é inviável. O
Conselheiro Miguel Arcângelo Broering comentou as dificuldades de se utilizar o transporte
público e, também, a prática do uso da bicicleta. Disse ainda que alargar o trecho da Rua
Deputado Antonio Edu Vieira até a rótula da Eletrosul não irá resolver o problema da
mobilidade, pelo contrário, irá agravá-lo. Em seguida, manifestou-se favorável ao posto na
Carta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSCCF aos Conselheiros do CUn:
“[...] suspensão da tramitação deste processo no CUn para que possam ser estudadas e
apresentadas soluções em comum com os agentes de promoção da gestão democrática da
cidade.”. Na sequência, o Conselheiro Juarez Vieira do Nascimento, Relator do processo,
explicou que fez algumas alterações em seu Parecer, principalmente naquilo que diz respeito a
questão jurídica, levantada pelo Conselheiro Luiz Otávio Pimentel em sessão anterior, sendo
assim procedeu a leitura de seu Parecer, o qual “[...] é favorável à cessão com encargos do
terreno para realização da reforma pretendida na Rua Deputado Antonio Edu Vieira.”, sendo
que “Os encargos para a cessão, a serem objeto da assessoria jurídica para o cumprimento das
normas pertinentes e respectivas formalidades, são”: 1) As condicionantes já postuladas e
acatadas pela PMF/SC; 2) As pendências observadas no projeto; 3) A limitação imediata do
tráfego de veículos automotores na Rua Delfino Conti para assegurar o uso exclusivo de
transporte coletivo e que, no prazo de 3 (três) anos, seja extinto o tráfego de passagem por
esta via; 4) A colocação de esquadrias bloqueadoras de ruídos nas edificações do CTC e CDS
existentes ao longo do trecho a ser duplicado, antes do início das obras da reforma pretendida;
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5) A destinação de recursos à UFSC para elaboração do projeto e realização das obras, antes
da reforma pretendida na Rua Deputado Antônio Edu Vieira , de demolição do Bloco VI e de
construção de nova edificação junto ao Complexo Aquático do CDS; 6) A constituição
imediata de comissão mista, composta por representantes designados pela UFSC e pela
PMF/SC, com o objetivo de promover melhorias no projeto proposto, assim como
acompanhar e supervisionar o cronograma de execução das obras previstas; 7) A constituição
imediata de comissão mista, composta por representantes designados pela UFSC e pela
PMF/SC, para num prazo de dois anos, elaborar estudo de melhoramento geométrico do
entorno da UFSC, com duplicação de todas as vias e melhoria do acesso ao Hospital
Universitário e 8) A constituição imediata de comissão mista, composta por representantes
designados pela UFSC e pela PMF/SC, para num prazo de dois anos, elaborar estudo do fluxo
viário e de origem e destino das viagens no município, bem como de melhoria do sistema de
mobilidade municipal e, principalmente, o transporte público e coletivo. O Conselheiro
Carlos Antonio Oliveira Vieira manifestou sua indignação em relação àquilo que a mídia está
divulgando, ou seja, responsabilizando a UFSC por um problema de mobilidade que não é
localizado, e pelo qual, é também responsável a Prefeitura Municipal que autoriza a
construção de vários empreendimentos nos arredores da Instituição. Comentou ainda os
transtornos e custos gerados por doze meses de obras. Disse também, que a comunidade deve
ser corresponsável na tomada deste tipo de decisão. O Conselheiro Luiz Otávio Pimentel
comentou que com o aumento da população há a necessidade constante de repensar o tema da
mobilidade e que esse é um assunto que faz parte da realidade social e que a Instituição não
pode “fechar os olhos” para tal fato. Atentou ainda para o fato da questão jurídica, por meio
de uma consulta à Advocacia Geral da União, a fim de se definir se ela é de permuta ou de
cessão ou de doação com encargos, os quais, se não forem cumpridos, tornará a negociação
passível de revogação. A Conselheira Mariana Decarli fez ponderações sobre a mobilidade
urbana e disse que é necessário compreender as minúcias do processo. O Conselheiro Luis
Carlos Cancellier de Olivo falou sobre as diferentes percepções contidas nos Pareceres
exarados pelo Conselheiro Relator e Conselheiro Relator de Vistas. A Conselheira Roselane
Neckel questionou qual o papel desta Instituição em relação à cidade de Florianópolis; por
que está se responsabilizando a UFSC pela cessão ou não do terreno e também qual o papel da
comunidade e dos políticos em relação ao tema. Disse ainda que não se trata apenas de a
Instituição ceder o terreno, mas sim pensar holisticamente sobre o assunto. O Conselheiro
Flávio da Cruz comentou a pluralidade de idéias advindas deste Conselho e observou que este
é o melhor momento para expandir a diversidade dos pensamentos que, sob seu ponto de
vista, deve ser a tônica deste Conselho. Disse ainda que se preocupa com a questão jurídica e
que é necessário, primeiramente, exigir da Prefeitura Municipal o respaldo orçamentário por
inteiro do projeto, para depois questionar a Universidade e a comunidade. Em seguida, a
Presidência retomou a palavra cumprimentando os Relatores pelos seus Pareceres e também,
as manifestações dos Conselheiros, as quais foram bastante enriquecedoras e mostram o papel
desta Instituição que é o de contribuir para com o processo em outros sentidos que não só
aquele da cessão do terreno. Disse que percebe que a proposta deve ser melhorada e que
sendo assim, avocaria os autos, para que os Conselheiros Relatores possam se reunir e
elaborar uma proposta única a ser apresentada na próxima sessão deste Conselho. A
Presidência lembrou ainda que esta é uma decisão de intenção, que deverá ainda ser apreciada
e aprovada pelo Conselho de Curadores desta Instituição. Após um intervalo de dez minutos,
a Presidência introduziu brevemente o item quatro da pauta: Implantação do Campus da
UFSC em Blumenau, e em seguida, passou a palavra ao Magnífico Reitor da Fundação
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Universidade de Blumenau (FURB), Professor João Natel Pollonio Machado, o qual
apresentou a citada Instituição fazendo um breve histórico dela; na sequência, comentou a
parceria FURB e UFSC; mencionou as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Universitário da
FURB para a incorporação; comentou a análise feita sobre a proposta da UFSC, considerando
as diretrizes aprovadas pelo Conselho Universitário da FURB e por fim, fez algumas
reflexões sobre as possibilidades de expansão, incorporação e federalização do ensino
superior no Vale do Itajaí por meio da FURB. Em discussão, o Conselheiro Carlos Antonio
Oliveira Vieira solicitou esclarecimentos sobre as seguintes questões: a) passivos da
Instituição, se seria possível defini-los em valores absolutos; b) ingresso de alunos e
professores; c) se os recursos serão descentralizados para orçamento independente desta nova
unidade e d) solicitou ao Presidente desta sessão informes de como estão os encaminhamentos
no Ministério da Educação sobre o assunto. O Conselheiro Edwilson Ribeiro fez
questionamentos sobre a política de gestão da FURB e de que forma ela administrará tal
questão após a implementação do Campus. O Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias e o
Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior questionaram a democracia interna da FURB e as
questões estudantis, tais como, restaurante universitário, moradia estudantil e bolsas no
sentido da permanência. A Presidência, o Magnífico Reitor da FURB e seus diretores jurídico
e o financeiro responderam aos questionamentos. Em seguida, o Magnífico Reitor da FURB,
em nome daquela Instituição, agradeceu a oportunidade de estar neste Conselho e enfatizou
que o que se quer é o melhor para educação superior. Na sequência, a Presidência agradeceu a
presença de toda a delegação da FURB. Ato contínuo, agradeceu a todos os Conselheiros
presentes a sessão e informou que, pela urgência em se discutir os demais itens de pauta,
haverá, na próxima terça-feira – vinte de março, sessão extraordinária deste Conselho. Devido
ao adiantado da hora, 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 pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros, estando a gravação
integral da Sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 19 de março de 2012.

4

