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ATA N.° 14 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da Sessão Ordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 25 de outubro
de 2011, às 8 horas e 30 minutos, na sala
“Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”.
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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze, 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.° 14/CUn/2011, com a presença dos Senhores
Conselheiros: Sandra Regina Salvador Ferreira, José Antonio Bellini da Cunha Neto, Débora
Peres de Menezes, Maria de Lourdes Alves Borges, Ricardo José Araújo de Oliveira, Flávio
da Cruz, Luis Carlos Cancellier Olivo, Felício Wessling Margotti, Fábio Luiz Lopes da Silva,
Arício Treitinger, Francine Lima Gelbcke, Edemar Andreatta, Marília Teresinha Sangoi
Padilha, Edison da Rosa, Frank Siqueira, Tarciso Antonio Grandi, Méricles Thadeu Moretti,
Sonia Gonçalves Carobrez, Aldaléa Sprada Tavares, Nazareno José de Campos, Wilson
Schmidt, Carlos Alberto Marques, Adir Valdemar Garcia, Juarez Vieira do Nascimento,
Antonio Renato Pereira Moro, Nelson Casarotto Filho, Pedro Luiz Manique Barreto, Edson
Roberto de Pieri, Flávio Rubens Lapolli, Fernando Diefenthaeler, Luiz Otávio Pimentel,
Natalino Uggioni, Otávio Pereira, Júlio Eduardo Ornelas Silva, Edwilson Ribeiro, Giordano
de Azevedo, Arland Tassio de Bruchard Costa, Rodrigo da Silveira Vasconcelos, Sérgio Luis
Schlatter Junior, Igor de Barros Ferreira Dias e Luiz Henrique Flores, 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 Iolanda da Cruz Vieira, Rita Marisa Alves, Manoela de
Borba, Sayonara de Fátima Barbosa e Alessandro Pinzani. Em seguida, submeteu à
apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, a Presidência deu prosseguimento à
sessão, sendo relatados os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da
sessão ordinária realizada em 27 de setembro de 2011. O Conselheiro Carlos Alberto Marques
manifestou-se sugerindo inclusões e correções na ata, as quais foram lidas pelo Conselheiro e
posteriormente entregues, por escrito, à secretária deste Conselho para inserção no
documento. O Conselheiro Fábio Lopes da Silva também se manifestou solicitando a inclusão
de sua fala na ata da sessão anterior, a qual, após ser exposta à Plenária, foi entregue, por
escrito, à secretária para introdução no referido documento. Em votação, o Conselho
Universitário aprovou por unanimidade a ata da sessão anterior, com as retificações e
inclusões de fala apresentadas pelos Conselheiros Carlos Alberto Marques (linhas 36 a 39 e
linhas 51 a 57) e Fábio Lopes da Silva (linhas 57 a 61). 2. Processo n.º 23080.030447/201127 - Análise e aprovação da Minuta de Resolução que dispõe sobre as normas que
regulamentam os estágios na Universidade Federal de Santa Catarina. A Presidência passou a
palavra ao Conselheiro Relator, o qual procedeu à leitura de seu Parecer favorável à
aprovação da minuta em análise, apenas sugerindo a inclusão no artigo 10 de um parágrafo 4.º
para tratar da responsabilidade de contratação de seguro de saúde e acidentes pessoais no caso
de estágio obrigatório realizado no exterior. Em discussão, o Conselheiro Natalino Uggioni
manifestou-se comentando: a) no artigo 1.º, a palavra “curriculares” após estágio; b) no artigo
10 a obrigatoriedade de o estudante pagar as taxas de seguro de estágio no exterior; c) sugeriu
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que o estagiário apresente no início de semestre seu atestado de matrícula; d) que,
aproveitando o fato desta resolução estar sendo revista, se tente legalizar estágios mais
complexos como o caso dos cursos da área da saúde. O Conselheiro Sérgio Luis Schlatter
Junior manifestou-se, comentando: a) o parágrafo 4.º do artigo 16; b) sugerindo a participação
de representação discente na comissão que tratará da distribuição das bolsas de estágio; c)
solicitando a retirada do inciso II do Artigo 20; d) solicitando no artigo 22 que o pagamento
das bolsas possa ser retroativo em trinta dias, quando devidamente justificado; d) que haja
algum espaço para divulgação de quantas são as bolsas de estágios disponíveis. A Presidência
passou a palavra à Professora Sandra Regina Salvador Ferreira, nesta sessão na posição de
Pró-Reitora de Ensino de Graduação em exercício, para responder aos questionamentos dos
Conselheiros. Após a fala da Professora Sandra, restou dúvida apenas em relação à solicitação
de retirada do inciso II do artigo 20, que foi submetido à votação. O Conselho Universitário
aprovou por maioria manter o artigo em discussão. Em votação, a minuta de Resolução. O
Conselho Universitário aprovou por maioria o Parecer n.º 18/CUn/2011, do Conselheiro
Relator Pedro Luiz Manique Barreto, pela aprovação da minuta de Resolução que
regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de graduação da Universidade
Federal de Santa Catarina, com as seguintes alterações: a) inclusão do parágrafo 4.º no artigo
10 – “Nos casos de estágio obrigatório realizado no exterior, caberá ao aluno providenciar a
contratação do seguro.”; b) inclusão do inciso IV no artigo 18 – “por três representantes
discentes indicados pelo Conselho de Entidades de Base da Universidade (CEB)”. 3. Processo
n.º 23080.039282/2011-59 - Avaliação de Desempenho da Fundação José Arthur Boiteux. A
Presidência passou a palavra ao Conselheiro Relator, que procedeu à leitura de seu Parecer e
no qual explica que: “[...] este Conselho, ao aprovar o pedido de recredenciamento como
fundação de apoio da Funjab junto ao MEC/MCT, em sessão realizada no dia 18 de agosto de
2011, aprovou também o Relatório de Gestão da Fundação, igualmente aprovado pelo seu
Conselho Curador, no qual constam todas as atividades desenvolvidas pela Fundação no
período de 2009/2011, e que integram o presente Relatório de Avaliação de Desempenho”. O
relator comentou ainda que nesta sessão está apenas desmembrando-se o Relatório de
Avaliação de Desempenho do processo de recredenciamento conforme determina o Decreto
n.º 7.423, de 31 de dezembro de 2010. Em discussão, o Conselheiro Sérgio Luis Schlatter
Junior manifestou-se questionando por que o citado relatório não foi encaminhado
antecipadamente para análise dos Conselheiros. O Conselheiro Relator explicou que o
Relatório já havia sido apresentado e aprovado neste Conselho, conforme posto em seu
Parecer, mas que ele poderia fazer a leitura do documento naquele momento, a qual foi feita a
pedido da Presidência. Em votação, o Conselho Universitário aprovou por maioria o Parecer
n.º 19/CUn/2011, do Conselheiro Ricardo José Araújo de Oliveira, pela aprovação do
Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação José Arthur Boiteux. 4. Processo n.º
23080.038762/2011-01 - Apreciação e aprovação do nome Silvio Coelho dos Santos para o
Pavilhão de Exposição do Museu da UFSC. A Presidência passou a palavra à Conselheira
Relatora que procedeu à leitura de seu Parecer, favorável à indicação apresentada. Em
discussão, o Conselheiro Ricardo José Araújo de Oliveira disse ser justa a homenagem e
solicitou que a aprovação fosse por aclamação com uma salva de palmas. A Conselheira
Maria de Lourdes Borges no mesmo sentido comentou a escolha do nome e parabenizou a
Instituição pela homenagem, disse ainda que se está aguardando a liberação de recursos
financeiros do Ministério da Cultura para finalização dos trabalhos, e assim realizar o sonho
do Professor Silvio Coelho dos Santos que era abrir o museu à comunidade. O Conselheiro
Carlos Alberto Marques da mesma forma falou sobre o homenageado e também parabenizou
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a Universidade por reconhecer pessoas como o Professor Silvio, símbolos de liderança e da
construção histórica da Instituição. 5. Políticas Estudantis na Universidade Federal de Santa
Catarina. A Presidência fez breve introdução sobre o assunto e, em seguida, passou a palavra
ao Pró-Reitor de Assuntos Estudantis, Professor Cláudio Amante, o qual fez apresentação, por
meio de projeção, na qual destacou aspectos institucionais, pedagógicos e acadêmicos da
assistência estudantil nesta Instituição. Em discussão, o Conselheiro Edwilson Ribeiro
questionou quais as práticas aplicadas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), a
fim de incentivar o acadêmico a conhecer melhor as normas da Instituição. O Conselheiro
Sérgio Luis Schlatter Junior manifestou-se questionando como são tomadas as decisões na
PRAE e quais são os critérios adotados para tal ação. Sugeriu ainda a criação de uma Câmara
de Assuntos Estudantis. Comentou a questão do Restaurante Universitário e Moradia
Estudantil. Falou ainda sobre as necessidades dos acadêmicos nos Campi e também da
mobilidade entre esses ambientes. O Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias também
comentou a questão da moradia estudantil e a extinção de alguns cargos de servidores técnicoadministrativos, como por exemplo, cozinheiros, marceneiros e motoristas. Questionou qual a
função social da Universidade e comentou ainda a falta de interação dela com a comunidade
em seu entorno. O Conselheiro Nazareno José de Campos comentou que as políticas de
inclusão não são somente números, e que há de se pensar a formação de mais educadores não
só quantativamente, mas também no quesito valorização. O Conselheiro Arland Tassio de
Bruchard Costa falou sobre a política de transporte público de Florianópolis; comentou que a
Prefeitura Municipal implementa certas ações e que a Universidade não se posiciona sobre
elas. Disse ainda que a Universidade não pode abster-se de pensar o transporte público. O
Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo questionou quais os critérios que definem a
concessão dos recursos da PRAE para os acadêmicos. O Professor Cláudio Amante respondeu
aos questionamentos, agradecendo as intervenções e ressaltando que não é possível atender a
todos os estudantes e, sendo assim, há a necessidade de cortes, cujos critérios têm como fonte
dados do serviço social da Instituição, que não considera apenas a realidade socioeconômica.
Explicou ainda que cabe ao Coordenador do Curso promover a gestão de informação junto
aos acadêmicos e que a distribuição de recursos da PRAE é proporcional ao número de
estudantes de cada Centro de Ensino. Seguindo a ordem do dia, o Conselheiro Carlos Alberto
Marques falou sobre o processo eleitoral; solicitou, visto que considera insuficiente o
discutido anteriormente neste Conselho e, também, que há a percepção pela comunidade
acadêmica de dificuldades no processo, o agendamento de uma sessão extraordinária para o
dia 1.º de dezembro, na qual a Comissão Eleitoral estivesse presente para apresentar o
andamento dos trabalhos, a fim de que se possa refletir sobre a questão de modo prévio e não
a posteriori, e também tranquilizar este Conselho no sentido de que o processo esteja sendo
operacionalizado de forma democrática, transparente e pública, dando legitimidade ao
candidato vencedor. O Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior solicitou que fosse criada
uma comissão para acompanhar o processo de implementação da Resolução Normativa n.º
13/CUn/2011. 6. Informes Gerais. O Conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva comunicou que a
assessoria jurídica do Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa Catarina
exarou parecer sobre a situação funcional do Professor Carlos Alberto Justo da Silva, o qual
considera que o citado Professor permaneceu na ilegalidade durante doze anos. O Conselheiro
disse ainda que devido ao fato de este Conselho ter anteriormente votado pela não discussão
do tema, levará a questão ao Ministério Público, a fim de que aquele órgão analise o caso de
ilegalidade ou legalidade da condição funcional do Professor Carlos Alberto Justo da Silva.
Em seguida, a Presidência retomou a palavra comunicando que a Andes enviou
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correspondência ao Gabinete do Reitor solicitando a retirada do pedido de participação na
Comissão Eleitoral. Comentou ainda que este Conselho discutiu por duas sessões seguidas
sobre o processo eleitoral, deliberando que uma comissão teria autonomia para estabelecer os
critérios de trabalho, levando em consideração algumas recomendações deste Conselho.
Informou ainda que o Tribunal Regional Eleitoral exige antecedência de dois meses para
organização de eleições e que, sendo assim, não foi possível manter a data previamente
divulgada, agendando-se o dia 17 de novembro para o primeiro turno, mantendo-se a data do
segundo turno, se houver. Na sequência, comentou os eventos Semana de Ensino Pesquisa e
Extensão (SEPEX) e 60 anos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq). Parabenizou a todos pelo trabalho realizado e pelo sucesso dos eventos.
Ato contínuo, a Presidência 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, 1.º de novembro de
2011.
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