SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE – CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONES: (48) 3721-9522 - 3721-9661 – 3721-4916
E-mail: conselhos@reitoria.ufsc.br

ATA N° 22 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 27 de novembro de
2012, às 8 horas e 30 minutos, na sala Prof.
Ayrton Roberto de Oliveira.
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Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 nº 22/CUn/2012, com a presença dos seguintes
conselheiros: Lúcia Helena Martins Pacheco, Roselane Fátima Campos, Joana Maria Pedro,
Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, Cesar Damian, Marília Terezinha Sangoi Padilha, Sônia
Gonçalves Carobrez, Aldaléa Sprada Tavares, Carlos Alberto Marques, Kenya Schmidt
Reibnitz, Maria Itayra Coelho de Souza Padilha, Tarciso Antonio Grandi, Nilton da Silva
Branco, Luis Carlos Cancellier Olivo, Felício Wessling Margotti, Fábio Luiz Lopes da Silva,
Edison Roberto de Souza, Antônio Renato Pereira Moro, Nazareno José de Campos, Elisete
Dahmer Pfitscher, Sebastião Roberto Soares, Helton Ricardo Ouriques, Sebastião Roberto
Soares, Edson Roberto de Pieri, Wellington Longuini Repette, Renato Lucas Pacheco, Vitório
Bruno Mazzola, Ildemar Egger, Flávio Rubens Lapolli, Fernando Diefenthaeler, Luiz Otávio
Pimentel, Josalba Ramalho Vieria, Alessandra Tagliari Caetano da Silva, Luiz Gonzaga
Coelho, Francisco Carlos da Silva, Gerson Rabelo Napoleão, Julio Eduardo Ornelas Silva,
Rafael Pereira Ocampo Moré, Edwilson Ribeiro, Igor de Barros Ferreira Dias, Gabriel
Shiozawa Coelho, Norberto Siemann Lopes, Gustavo Knaesel Hoffmann, Tito Luiz Pereira e
dos convidados professor Luis Fernando Peres Calil, representando o campus de Joinville, sob
a presidência da professora Roselane Neckel, reitora da Universidade Federal de Santa
Catarina. Havendo número legal, a presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a
sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos conselheiros Alexandre Marino Costa, Vera
Bazzo, Flávio da Cruz, Alessandro Pinzani, Francine Lima Gelbecke e Sayonara de Fátima
Barbosa. Na sequência, procedeu ao ato de posse dos acadêmicos que representarão o corpo
discente da Universidade Federal de Santa Catarina no Conselho Universitário, com mandato
de um ano, a expirar-se em 20 de novembro de 2013. Foram empossados os seguintes pares
de representantes titulares e suplentes: João Róger Goes Pereira e Gabriel Shiozawa, Igor de
Barros Ferreira Dias e Fábio Coimbra Ferraz, Gustavo Knaesel Hoffmann e Eduardo Amorim
Niero e Norberto José Siemann e Tito Luiz Pereira. Na oportunidade, a presidente desejou
boas-vindas aos novos conselheiros. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não
havendo manifestações contrárias, deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes
pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária, realizada em 13
de novembro de 2012. O documento foi aprovado por unanimidade. Antes de dar
continuidade à sessão, a presidente consultou a plenária sobre a participação dos professores
Tattiana Teixeira, assessora de imprensa do Gabinete, Carlos Antônio Oliveira Vieira, chefe
de Gabinete e Airton Lisle Cerqueira Leite Seelanender, secretário de Aperfeiçoamento
Institucional. As participações foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, a presidente
comunicou que se ausentaria da sessão às nove horas e trinta minutos, devido a uma viagem
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para Brasília, onde participaria de reunião com o Ministério do Planejamento, para solução de
pendências relativas ao tema das funções gratificadas e ao da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (EBSERH). 2. Processo nº 23080.051252/2012-00 – Apreciação do Regimento
da Reitoria. A presidente passou a palavra ao conselheiro relator Edison Roberto de Souza,
que procedeu à leitura de seu parecer. Em discussão, o conselheiro Sebastião Roberto Soares
solicitou esclarecimentos sobre a qual pró-reitoria estavam associadas às empresas juniores e
o Departamento de Inovação Tecnológica (DIT). O conselheiro sugeriu também que fosse
realizado um estudo a fim de avaliar a possibilidade de a Comissão Permanente de Vestibular
(COPERVE), pela estrutura e experiência que tem, realizar os concursos para docentes desta
instituição. O conselheiro Jamil Assreuy Filho respondeu ao questionamento informando que
as empresas juniores estão ligadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e que o
Departamento de Inovação Tecnológica está ligado a Pró-Reitoria de Pesquisa. O professor
Airton Lisle Cerqueira Leite Seelanender manifestou-se dizendo que a atual gestão pretende
uma reconstrução normativa da instituição, com textos mais claros e seguros juridicamente,
como também para servirem como uma referência concreta. O professor comentou a questão
da desvinculação da Auditória Interna do Gabinete da Reitoria, explicando que a mudança
não pode ocorrer bruscamente, devido a questões jurídicas que envolvem o tema. Nesse
sentido, ressaltou que, caso haja mudança, esta deve ocorrer de forma gradual para garantia da
segurança dos atos. Na sequência, a presidente retomou a palavra para passar a presidência
dos trabalhos à vice-reitora, professora Lúcia Helena Martins Pacheco, e pediu licença aos
membros do Conselho para ausentar-se, devido ao compromisso citado anteriormente. A
presidente em exercício deu continuidade à sessão, passando a palavra ao conselheiro Luis
Carlos Cancellier de Olivo, que questionou a duplicidade formal envolvendo a Editora da
UFSC e a Biblioteca Universitária, ou seja, os órgãos citados estavam dispostos em dois
momentos na proposta de Regimento – a) como estrutura ligada à Reitoria e Vice-Reitoria e
b) como órgão suplementar. O professor Airton Lisle Cerqueira Leite Seelanender explicou
que todo órgão suplementar está ligado ao Gabinete da Reitoria, o qual, por vezes, delega às
pró-reitorias a competência de administrá-los. Entretanto, o professor concordou que há a
duplicidade e sugeriu que se mantivesse o disposto em órgãos suplementares – Capítulo VI da
proposta ora apresentada. O conselheiro relator acatou a proposta, inserindo-a em seu parecer.
O conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo comentou ainda, em relação à Auditoria
Interna, que o texto constante da proposta de Regimento está correto, uma vez que o citado
setor deve estar ligado a um órgão executivo. O conselheiro questionou também qual a
diferença entre Agência de Comunicação e Assessoria de Imprensa, uma vez que, de acordo
com o disposto na proposta em análise, as funções são bastante semelhantes. O professor
Airton Lisle Cerqueira Leite Seelanender explicou, primeiramente, que a Controladoria Geral
da União (CGU) é quem propõe a desvinculação das Auditorias Internas das Reitorias, mas
que, conforme dito anteriormente, este é um processo de mudança a ser implementado
paulatinamente, de acordo com os avanços alcançados nas legislações federais. Em relação à
diferença entre a Agência de Comunicação e a Assessoria de Imprensa, o professor expôs que
a primeira trata da Universidade como um todo, primando pela ampla democratização interna,
ao passo que a segunda trata das questões relativas à Reitoria e aos Órgãos Deliberativos
Centrais. O conselheiro Luis Otávio Pimentel disse não estar clara a natureza jurídica da
Auditoria Interna, questionando se esta é a) um órgão independente de controle de contas não
vinculado à pró-reitoria que trata do assunto, mas sim ao Gabinete da Reitoria, ou b) um
órgão de controle da Administração Central vinculado ao Conselho de Curadores. O professor
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Airton Lisle Cerqueira Leite Seelanender explicou que a Auditoria é um órgão de controle
interno e que se pretende buscar a solidez desse órgão, ou seja, garantir à Auditoria Interna
sua independência, demonstrada na prática diária dos trabalhos da própria Auditoria e,
também, deste Conselho, proporcionando ao citado órgão que esclareça situações e se
manifeste. O professor disse, ainda, que o Regimento ora proposto não é um documento
definitivo, mas um ponto de partida para futuras reformas. O conselheiro Carlos Alberto
Marques lembrou que este Conselho, em momentos anteriores, solicitou apoio técnico para
auxílio nos trabalhos no Conselho de Curadores, porém, não cogitou a possibilidade de
vincular a Auditoria Interna ao citado Conselho. O conselheiro disse ainda que, em sua
opinião, deveria haver um edital de inscrições para concorrer ao cargo de auditor-chefe. O
professor Luis Fernando Peres Calil comentou a não atualização do Estatuto e do Regimento
Geral da instituição, após aprovação da nova estrutura administrativa, aprovada em 23 de
maio de 2012. O professor observou ainda que esta Universidade possui mais de um campus
e, sendo assim, o inciso IV do artigo 38 precisa ser mais específico. Sugeriu, portanto, que a
redação fosse a seguinte: “IV – manter uma livraria no campus-sede da UFSC”. O conselheiro
relator acatou a sugestão do professor, inserindo-a em seu parecer. A conselheira Roselane
Fátima Campos informou que todos os marcos regulatórios referentes à graduação estão
sendo revisados e que a este trabalho será incluída a revisão das competências da Coperve,
sendo considerada também a sugestão feita pelo conselheiro Sebastião Roberto Soares em
relação à Comissão atender os concursos para docentes. Em seguida, a presidente retomou a
palavra e fez encaminhamentos sobre a discussão, em futuro breve, dos assuntos: a) a
vinculação a pró-reitorias das empresas juinores, Departamento de Inovação Tecnológica e
CTInfra e b) administração por parte da Coperve nos concursos para docentes desta
Universidade. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Norberto
Siemann Lopes solicitou que, em relação às empresas juniores, estas fossem ouvidas quando
da discussão sobre a qual pró-reitoria serão vinculadas. Não havendo mais discussões sobre o
tema, a presidente colocou o parecer do relator Edison Roberto de Souza em votação. O
Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer nº 38/CUn/2012, pela: “a)
aprovação do novo Regimento da Reitoria, com as alterações indicadas, revogando as
disposições em contrário e o regimento anterior; b) convalidação dos atos anteriores
praticados em conformidade com a distribuição de competências estabelecidas no novo
regimento e c) alteração do anexo “E” do Regimento Geral da Universidade, mudando o
nome da Secretaria Especial de Aperfeiçoamento para Secretária de Aperfeiçoamento
Institucional.” 3. Processo nº 23080.048874/2012-42 - Apreciação da alteração da Resolução
Normativa nº 14/CUn/2012, que regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos
de graduação da Universidade Federal de Santa Catarina. A presidente passou a palavra ao
conselheiro relator Tarciso Grandi, que procedeu à leitura de seu parecer. Em discussão, o
conselheiro Ildemar Egger manifestou sua preocupação em relação ao assunto, pois grande
parte dos estagiários a que se refere à alteração seraá do Centro de Ciências Jurídicas. O
conselheiro disse que é preciso deixar claro que não se trata de estágio obrigatório, mas sim
de uma atividade extracurricular. Questionou se a instituição tem verba para assumir o
pagamento dessas bolsas e também se não se está se abrindo um precedente para que outras
instituições requeiram o mesmo. A presidente disse que se trata de conceder estagiários para
tratar de assuntos que envolvem a própria instituição. A conselheira Roselane Fátima Campos
informou que a solicitação é de dez bolsas, podendo atingir o teto de quinze, e que esse
número não impacta na distribuição das bolsas oferecidas pela instituição. A conselheira
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complementou sua fala dizendo que a Procuradoria está solicitando estagiários não só do
curso de Direito, mas também do de Arquivologia. O conselheiro Edwilson Ribeiro também
manifestou preocupação em relação ao tema e fez questionamento semelhante ao posto pelo
conselheiro Ildemar quanto à abertura de precedentes, e quais seriam os procedimentos se
outros órgãos solicitarem estagiários, como, por exemplo, do curso de Enfermagem.
Perguntou, ainda, se a cessão dessas bolsas não prejudicaria outros setores que precisam
delas. Diante das dúvidas apresentadas pelos conselheiros, a conselheira Roselane Fátima
Campos, pró-reitora de Graduação e requerente do processo, solicitou a retirada de pauta dos
autos, com o objetivo de melhor instruir a solicitação, a fim de proporcionar o esclarecimento
das dúvidas levantas pela plenária. O conselheiro Wellington Longuini Repette questionou
ainda se há a necessidade de haver um item específico para a designação dessas bolsas. A
conselheira Roselane Fátima Campos disse que a preocupação é com a legalidade do estágio.
Em seguida, a presidente retomou a palavra e colocou em votação o encaminhamento
proposto pela conselheira Roselane. O Conselho Universitário o provou por unanimidade e,
sendo assim, o processo foi retirado e retornará na pauta da próxima sessão. 4. Processo nº
23080.014555/2011-52 – Apreciação do Relatório Anual da Comissão Gestora do Programa
de Incubação de Empresas. A presidente passou a palavra ao conselheiro Jamil Assreuy Filho,
que, antes de proceder à leitura de seu parecer, favorável à aprovação do relatório, fez uma
breve contextualização do tema. Não havendo discussões sobre o tema, a presidente colocou
em votação o parecer do relator. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o
Parecer nº 39/CUn/2012, pela aprovação do Relatório Anual da Comissão Gestora do
Programa de Incubação de Empresas. Após a votação, o conselheiro Jamil solicitou que o
assunto fosse incluído àquela lista de temas para discussão, em futuro breve, descrita
anteriormente. A solicitação foi acolhida pelos membros do Conselho Universitário. 5.
Processo nº 23080.055271/2012-05 – Solicitação de afastamento do País da Magnífica
Reitora para participação no XIII Encontro de Reitores do Grupo Tordesillas - Salamanca
2012. A presidente passou a palavra à conselheira relatora Sonia Gonçalves Carobrez, que
procedeu à leitura de seu parecer, favorável à solicitação. Não havendo discussões sobre o
tema, a presidente colocou em votação o parecer do relator. O Conselho Universitário
aprovou por unanimidade o Parecer nº 40/CUn/2012, que, “[...] tendo em vista a natureza e a
importância do evento”, aprova a participação da Magnífica Reitora no evento. 6. Informes
gerais. A presidente comunicou a compra do prédio Santa Clara, nas proximidades da
Universidade, o qual custou trinta e três milhões de reais, a serem pagos em duas parcelas, e
que alocará vários setores administrativos. Informou também que os gastos referentes à
Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão (SEPEX) foram de duzentos e cinquenta mil reais,
sendo que desse montante, noventa mil foram utilizados para a reforma do Centro de
Convivência, que terá seu espaço utilizado pelo Diretório Acadêmico dos Estudantes (DCE),
pelos Correios, pela galeria de artes e pelos servidores técnico-administrativos. A presidente
agradeceu a todos que participaram da organização, fato que proporcionou o sucesso do
evento. Fez ainda um agradecimento especial ao servidor técnico-administrativo Joi Cletison
Alves, pelo esforço e pelo trabalho realizado. Por fim, a presidente informou que a viagem da
Magnífica Reitora Roselane Neckel a Brasília, nesta data, tinha como objetivos: a) a
negociação para contratação de mais procuradores, visto que a Procuradoria Federal conta
apenas com três profissionais, número que dificulta o fluxo de trabalho, devido à demanda de
processos para análise; b) a negociação com o Ministério de Planejamento sobre as funções
gratificadas e c) a discussão de pendências em relação à EBESERH. Nesse contexto, a
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presidente solicitou aos representantes dos servidores técnico-administrativos e discentes que
encaminhassem a indicação de nomes para membros da comissão que tratará do assunto. O
conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias fez comentários sobre o I Seminário em Defesa dos
Hospitais Universitários, e informou que nos dia 28, 29 e 30 de novembro e 4, 5 e 6 de
dezembro acontecerá a Semana dos Direitos Estudantis, com início às 18 horas e 30 minutos
no Auditório de Centro de Convivência. O evento discutirá o PINAES, REUNI, Bolsa
Permanência, Restaurante Universitário, Biblioteca Universitária, Creches, Democracia
Interna Universitária, entre outros temas que envolvem os direitos estudantis. A conselheira
Kenya Schmidt Reibnitz comentou que essa talvez fosse sua última sessão como membro
deste Conselho, tendo em vista que assumirá, no próximo mês, a Direção do Centro de
Ciências da Saúde o professor Sérgio Freitas, do Departamento de Saúde Pública. Agradeceu
a todos e solicitou a substituição de seu nome para o do professor Sérgio na comissão que
tratará das questões sobre a EBSERH. O conselheiro Wellington Longuini Repette manifestou
sua preocupação em relação à construção do novo prédio da Engenharia Mecânica, o qual
apresenta sérios problemas estruturais e, também, com a retirada dos tapumes que cercavam a
obra, fato que pode gerar acidentes a pessoas que porventura frequentarem de forma indevida
as instalações. O conselheiro informou que esta era sua última sessão como representante do
Centro Tecnológico no Conselho Universitário e, sendo assim, agradeceu a todos pela
oportunidade e honra de ter feito parte deste Conselho. O conselheiro Edwilson Ribeiro
informou que na última sexta-feira, sábado e domingo foi realizada assembleia da Federação
de Sindicatos de Trabalhadores em Educação das Universidades Brasileiras (FASUBRA), que
intensificou as discussões sobre os hospitais universitários. Nesse sentido, solicitou que esta
instituição não tome decisões precipitadas sobre a implementação da EBSERH. Comunicou
ainda que, nos dias 4 e 5 de dezembro será realizado o XI Congresso do SINTUFSC
(CONSINTUFSC), que tem como um de seus propósitos discutir o Plano de Luta 2013. O
conselheiro Carlos Alberto Marques solicitou a palavra para fazer uma solicitação formal: que
na primeira ou segunda sessão deste Conselho no próximo ano seja avaliado o sistema de
escolha de dirigentes desta instituição, a fim de que haja uma definição institucional clara
sobre o tema, conforme foi discutido em sessão extraordinária que tratou das eleições para
reitor da instituição, em 13 de setembro de 2011 (Ata nº 12). A conselheira Roselane Fátima
Campos informou, a pedido da pró-reitora de Planejamento e Finanças, que os recursos
utilizados na compra do prédio Santa Clara são provindos, em parte, do orçamento de 2011 e,
em outra, pela emenda parlamentar aprovada recentemente (29 de outubro de 2012), que
recupera os recursos perdidos no ano de dois mil e onze destinados à reestruturação das
Universidades. O conselheiro Jamil Assreuy Filho informou que esteve presente, juntamente
com a conselheira Joana Maria Pedro, no Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e
Pós-Graduação em Salvador – Bahia, e que durante o evento foi manifestada a preocupação
sobre um projeto de lei que tramita no Senado sobre o reconhecimento automático de
diplomas obtidos no exterior. O conselheiro Julio Eduardo Ornelas Silva parabenizou a gestão
pela compra do prédio Santa Clara e informou que o Sindicato dos Servidores TécnicoAdministrativos (SINTUFSC) escolherá na próxima assembleia os representantes para a
comissão que tratará da questão da EBSERH. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu
por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Katia Denise Moreira, secretária executiva
dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela
senhora presidente e pelos demais conselheiros, estando a gravação integral da sessão à
disposição em meio digital. Florianópolis, 28 de novembro de 2012.
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