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ATA N.° 15 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho
Universitário, realizada no dia 22 de
novembro de 2011, às 8 horas e 30 minutos,
na sala “Prof. Ayrton Roberto de Oliveira”.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Aos vinte e dois dias do mês de novembro 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.° 15/CUn/2011, com a presença dos Senhores
Conselheiros: Yara Maria Rauh Muller, Maria das Dores Daros, Débora Peres de Menezes,
José Henrique Nunes Pires, Ricardo José Araújo de Oliveira, Flávio da Cruz, Luis Carlos
Cancellier Olivo, Arnoldo Debatim Neto, Fábio Luiz Lopes da Silva, Arício Treitinger,
Francine Lima Gelbcke, Edemar Andreatta, Marília Teresinha Sangoi Padilha, José Carlos
Fiad Padilha, Edison da Rosa, Wellington Longuini Repette, Tarciso Antonio Grandi,
Méricles Thadeu Moretti, Jamil Assreuy Filho, Aldaléa Sprada Tavares, Nazareno José de
Campos, Alessandro Pinzani, Carlos Antonio Oliveira Vieira, Wilson Schmidt, Adir
Valdemar Garcia, Juarez Vieira do Nascimento, Antonio Renato Pereira Moro, Nelson
Casarotto Filho, Vitório Bruno Mazzola, Pedro Luiz Manique Barreto, Edson Roberto de
Pieri, Flávio Rubens Lapolli, Fernando Diefenthaeler, Luiz Otávio Pimentel, Alessandra
Tagliari Caetano da Silva, Edílson da Silva, Francisco Carlos da Silva, Miguel Arcângelo
Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Júlio Eduardo Ornelas Silva, Edwilson Ribeiro, João
Paulo Silvestre, Murilo Rodrigues da Rosa, Arland Tassio de Bruchard Costa, Gisely dos
Santos Gonzaga, Sérgio Luis Schlatter Junior, Leonardo de Lara Cardoso e dos convidados
Professor Acires Dias – Diretor Geral do Campus de Joinville e Professor Sérgio Petters –
Diretor Geral do Campus de Araranguá, 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 Natalino Uggioni, Manoela de Borba, Sayonara de Fátima Barbosa, Carlos
Alberto Marques, Otávio Pereira e Rodrigo Vasconcelos. Em seguida, procedeu ao ato de
posse dos Professores Alessandro Pinzani e Carlos Antônio Oliveira Vieira para, na condição
de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro de Filosofia e Ciências
Humanas (CFH) no Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, com
mandato de 2 (dois) anos, a expirar-se em 30 de setembro de 2013. Na oportunidade, desejou
boas-vindas aos novos Conselheiros. Na sequencia, submeteu à apreciação a ordem do dia. O
Conselheiro Méricles Thadeu Moretti solicitou que fosse incluído na pauta da próxima sessão
solicitação do Departamento de Física sobre a alteração do Inciso II, do Artigo 35, da
Resolução 009/CUn/2006, sendo que tal solicitação se apóia: a) na necessidade de uma
definição clara de parâmetros para nortear os itens que podem ser considerados como produto
da atividade de pesquisa; b) disposição de critérios mínimos que possibilitem a alocação de
horas para pesquisas futuras em razão do desempenho no projeto anterior. A Presidência
manifestou-se dizendo que todas as ações referentes ao assunto serão suspensas até que o
tema seja discutido neste Conselho. O Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior solicitou
inclusão de item de pauta que aborde a constituição de uma comissão deste Conselho para
acompanhar os trabalhos de implementação da Resolução Normativa 13/CUn/2011. O
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Conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva, devido a correspondências eletrônicas enviadas para a
mala direta do Conselho Universitário, manifestou-se novamente sobre a sua observação de
que há erro técnico no Parecer do Procurador Federal Dr. Walter Backes, e que este está em
contradição com o Parecer do Procurador-Chefe Dr. Nilto Parma, sobre a situação funcional
do Professor Carlos Alberto Justo da Silva. Comentou ainda que o Procurador-Chefe diz em
uma das correspondências eletrônicas que ele, Conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva, poderá
responder judicialmente por suas alegações e nesse sentido, solicita manifestação do Conselho
Universitário, visto que, sob seu ponto de vista, tal ação abrange a todos os Membros deste
Conselho, uma vez que as dúvidas levantadas e os encaminhamentos feitos estão de acordo
com as suas funções regimentais de Conselheiro. As solicitações de inclusão foram aceitas.
Não havendo outras 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 25 de outubro de 2011. O documento foi aprovado por unanimidade. 2. Processo
n.o 23080040280/2010-21 - Aprovação da Resolução Normativa que dispõe sobre a PósGraduação lato sensu na UFSC. A Presidência passou a palavra ao Conselheiro Relator Juarez
Vieira do Nascimento que procedeu a leitura de seu Parecer favorável à citada Resolução
Normativa. Em discussão, o Conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo solicitou vistas dos
autos. Foi concedida vistas ao Conselheiro e sendo assim, encerrada as discussões sobre o
assunto. 3. Minuta de Resolução Normativa que dispõe sobre o Serviço Voluntário de
Servidores Técnico-Administrativos na UFSC. A Presidência passou a palavra à Diretora do
Departamento de Desenvolvimento e Potencialização de Pessoas - Carla Búrigo, a qual fez
breve introdução sobre o assunto, comentando que a resolução é consequência de uma
demanda dos servidores técnico-administrativos aposentados em poder contribuir com a
Instituição por meio de sua formação ou de alguma outra atividade profissional não
necessariamente inerente ao cargo. Na sequência, a Diretora Carla Búrigo passou a palavra à
Professora Ana Cristina Waltrick, representante da Comissão Permanente de Revisão e
Elaboração de Atos Administrativos para apresentar a Minuta de Resolução Normativa, que
após esta sessão será encaminhada para Consulta Pública. 4. Acompanhamento do Programa
de Ações Afirmativas na UFSC. A Presidência passou a palavra ao Professor Marcelo
Tragtenberg, o qual apresentou, por meio de projeção, “Avaliação das Ações afirmativas na
UFSC – Acesso”. O Professor Marcelo contextualizou o tema, apresentou o método e alguns
resultados. Destacou que dos resultados de 2004-2008 em relação a 2008-2011 houve: a)
Aumento do acesso de pretos e pardos no vestibular UFSC: entrava um preto a cada 88
brancos (um pardo para cada 10 brancos); passou a razão a ser de um preto a cada 16 brancos
(um pardo para cada 6 brancos). Pretos + pardos: de 8,5% para 13,4% (57% de aumento); b)
Redução da diferença de acesso entre oriundos de ensino médio público e oriundos de outro
percurso escolar: de 3 para 1,87 ou de 25% para 35,3% (40% de aumento). No caso de ensino
público, a razão passou de 4,6 para 2,4 e de 18% para 29,3% (63%); c) Alteração do perfil
socioeconômico dos estudantes classificados. Houve aumento de 37% do 1/3 mais pobre que
tenta o vestibular. Na sequência, o Professor Marcelo comunicou que estava presente à sessão
a doutoranda em Saúde Pública Alexandra Crispim Boing, responsável pela coleta e
organização dos dados da pesquisa apresentada. Em discussão, o Conselheiro Méricles
Thadeu Moretti questionou quais providências são tomadas para acompanhamento dos alunos
provenientes das ações afirmativas. O Conselheiro Flávio da Cruz parabenizou o trabalho do
Professor Marcelo e de toda a equipe como também o desempenho do programa nesta
Instituição. Comentou que esse é um trabalho de vinte e cinco anos de difusão e aceitação da
cultura negra dentro desta Instituição. O Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior também
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parabenizou os trabalhos da equipe que trata das ações afirmativas, entretanto manifestou sua
preocupação em relação à assistência estudantil para os acadêmicos provindos do sistema de
cotas. O Conselheiro Edwilson Ribeiro igualmente parabenizou os trabalhos realizados pela
equipe e questionou se há dados de outros Centros, como o das Ciências da Saúde, por
exemplo, sobre a inclusão proporcionada pelas ações afirmativas. O Professor Marcelo
apresentou os dados do citado Centro e disse que a apresentação traz dados de todos os
Centros e está disponível para análise. A Conselheira Yara Maria Rauh Muller da mesma
forma parabenizou os trabalhos e informou que muitos alunos solicitantes do programa de
cotas foram no Vestibular UFSC/2011 transferidos para a classificação geral, devido ao seu
alto desempenho. Disse ainda que nas formaturas 2011/1 observou-se alunos mérito estudantil
ingressantes via cotas e lembrou que o período de criação do programa de ações afirmativas
coincide com aquele de expansão, no qual foram criados cursos direcionados a população de
baixa renda. O Conselheiro Fábio Lopes também parabenizou os trabalhos e questionou qual
a incidência do programa de ações afirmativas em projetos de pesquisa e extensão; até que
ponto esses projetos tem patrocinado as ações afirmativas? O Professor Marcelo respondeu a
todos os questionamentos. Em seguida, a Presidência retomou a palavra, fez comentários
sobre a educação no âmbito nacional e também, sobre a expansão. Finalizou dizendo que se
observa um amadurecimento sobre a questão das ações afirmativas nesta Instituição. 5.
Apresentação Minuta de Resolução Normativa que regulamenta o Programa de Monitoria na
UFSC. A Presidência passou a palavra à Professora Sandra Regina Salvador Ferreira Diretora do Departamento de Integração Acadêmica e Profissional/PREG, a qual, por meio de
projeção, apresentou os destaques da minuta de resolução. Informou que a resolução foi
extensamente discutida na Câmara de Ensino de Graduação e que após esta sessão será
encaminhada a consulta pública. Em discussão, o Conselheiro Sérgio Luis Schlatter Junior
manifestou sua discordância em relação à Frequência Insuficiente (FI) ser item excludente
para o aluno que se candidata a vaga de monitoria. Solicitou a inclusão de representação
discente (três) na comissão que tratará da distribuição das bolsas de monitoria e questionou o
pagamento da bolsa somente para dias letivos. O Conselheiro Ricardo José Araújo de Oliveira
fez considerações sobre: a) artigo 9ª – substituição da palavra “suspensão” por interrupção e
b) sugeriu que a expressão departamentos de ensino ou unidades universitárias, presente em
vários artigos da minuta de resolução, seja substituída por “distribuídas para os departamentos
e homologadas pelas unidades de ensino”, a fim de que a Unidade de Ensino tome
conhecimento daquela situação, entretanto sem burocratiza-la. O Conselheiro Edwilson
Ribeiro questionou qual o critério de distribuição de monitores e se é possível a ampliação dos
prazos para inscrição. O Conselheiro Arland Tassio de Bruchard Costa refez a questão do
Conselheiro Edwilson em relação aos critérios de distribuição de monitores. Manifestou
também sua discordância em relação aos critérios Frequência Insuficiente (FI) e Índice de
Aproveitamento Acumulado (IAA) serem condicionantes para participação no programa de
monitoria. O Conselheiro Méricles Thadeu Moretti manifestou sua preocupação em relação
ao Departamento de Matemática, no qual há turmas com setenta alunos e o quanto é difícil
para o Professor atender a todos os acadêmicos sem a ajuda de um monitor. O Conselheiro
Luiz Otávio Pimentel observou que há problemas de redação no Artigo 12 e sugeriu que a
palavra “concederá” seja substituída por “pode conceder”. O Conselheiro Alessandro Pinzani
questionou se os critérios de seleção para monitores voluntários são os mesmos daqueles
utilizados para os que receberão bolsa e também, solicitou que quando da definição do
monitor o Professor tenha uma margem maior para escolha. Em Informes Gerais, a
Presidência falou sobre o resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes
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(ENADE) 2010 e disse que alguns cursos da Instituição não se mostraram da melhor forma,
ou seja, não retrataram o que realmente são e comentou ainda a importância da avaliação. Em
seguida, disse que a Instituição começa a se preparar para o término do semestre como
também, para o início do próximo e citou alguns assuntos que ainda devem ser apreciados por
este Conselho, tais como: Alteração da Resolução 009/CUn/ 2006, Comissão de
Acompanhamento da Resolução Normativa n.º 13/CUn/2011, Estatutos dos Campi,
apresentação de estudo sobre Campus da UFSC em Blumenau, Calendário Acadêmico e
Alargamento da Rua Deputado Antonio Edu Vieira. Na sequência, a Presidência falou sobre
os pedidos de inclusão de assuntos em pauta, explicou que a intenção é sempre utilizar o
tempo dos Conselheiros da melhor maneira e sendo assim, os temas antes de serem inseridos
na pauta de uma sessão precisam ser organizados, a fim de que este Conselho possa analisálos e deliberar sobre eles de forma esclarecida. Comentou ainda que a lista de e-mails do
Conselho Universitário (mala direta) não tem por objetivo promover debates, mas sim ser
utilizada para convocar sessões, encaminhar documentos e informes aos Conselheiros.
Explicou que tal comentário se deve pelos recentes e-mails encaminhados para a lista deste
Conselho com o teor de discussões, envolvendo Conselheiros e a Procuradoria Federal. Por
fim, disse que qualquer pessoa que se sinta pessoalmente afetada ou atingida sobre qualquer
aspecto tem o direito de tomar as providências que melhor lhe convierem. 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, 29 de novembro de 2011.
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