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ATA Nº 2 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho Universitário
realizada no dia 26 de fevereiro de 2013, às 8 horas
e 30 minutos, na sala Prof. Ayrton Roberto de
Oliveira.
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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, 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 03/2013/CUn, com a presença dos seguintes
conselheiros: Roselane Fátima Campos, Joana Maria Pedro, Jamil Assreuy Filho, Edison da
Rosa, José Carlos Fiad Padilha, Marília Terezinha Sangoi Padilha, Aldaléa Sprada Tavares,
Carlos Alberto Marques, Fernando Torres de Freitas, Celso Spada, Valdir Rosa Correia, Evy
Augusto Salcedo Torres, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Luiz Henrique Urquart de
Cademartori, Arnoldo Debatim Neto, André Rutigliani Berri, Edison Roberto de Souza, Luiz
Guilherme Antonacci, Sônia Weidner Maluf, Alessandra Larissa D’Oliveira Fonseca, Elisete
Dahmer Pfitscher, Helton Ricardo Ouriques, Edson Roberto de Pieri, Ricardo José Rabelo,
Renato Lucas Pacheco, Sayonara de Fátima Faria Barbosa, Rogério da Silva Nunes, José
Leomar Todesco, Roberto Caldas de Andrade Pinto, Fernando Diefebthaeler, Josalba Ramalho
Vieira, Luiz Gonzaga Coelho, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Júlio
Eduardo Ornelas Silva, Edwilson Ribeiro, Igor de Barros Ferreira Dias, Gabriel Shiozawa
Coelho, Gustavo Knaesel Hoffmann, Tito Luiz Pereira, e dos convidados professores Luis
Fernando Peres Calil e Sueli F. Beckert, representando o campus de Joinville, Julian Borba,
representando o campus de Curitibanos, e Lauro Mattei, representando a Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis, 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 Gregório Varvakis, Felício
Wessling Margotti, Sônia Gonçalves Carobrez, Sebastião Roberto Soares, Andréa Barbieri
Zanluchi e José Isaac Pilati. Na sequência, procedeu ao ato de posse dos professores Luiz
Guilherme Antonacci Guglielmo e Kelly Samara da Silva, para, na condição de titular e
suplente, respectivamente, representarem o Centro de Desportos no Conselho Universitário da
Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato de dois anos, a expirar-se em 12 de
dezembro de 2014, dos professores Celso Spada e Sylvio Monteiro Junior, para, na condição de
titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro de Ciências da Saúde no Conselho
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, com mandato de dois anos, a expirarse em 13 de dezembro de 2014, dos professores José Isaac Pilati e Luiz Henrique U.
Cademartori, para, na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro de
Ciências Jurídicas no Conselho Universitário, com mandato de dois anos, a expirar-se em 6 de
fevereiro de 2015, e dos professores Roberto Caldas de Andrade Pinto e Jomi Fred Hübner,
para, na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem a Câmara de PósGraduação no Conselho Universitário, com mandato coincidente com os de membros da referida
Câmara. Na oportunidade, a presidente desejou boas-vindas aos novos conselheiros. Em
seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia, solicitando a retirada de pauta da apreciação e
aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 29 de janeiro de 2013, visto que o documento
estava ainda em processo de revisão. Em seguida, propôs a inversão de pauta dos informes
gerais como primeiro ponto, tendo em vista a importância de esclarecer o que foi discutido a
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respeito da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, na reunião com os diretores dos centros
de ensino desta Universidade e a visita que a Magnífica Reitora realizou ao Ministério da
Educação (MEC) em Brasília, com intuito de obter mais esclarecimentos sobre a citada Lei. O
conselheiro Carlos Alberto Marques pediu a palavra para apresentar requerimento que versava
sobre a Resolução Normativa nº 31/CUn/2012, baseado no Regimento Interno do Conselho
Universitário, que em seu no, artigo 8º, § 2º, dispõe: “Qualquer Conselheiro poderá sugerir a
inclusão na pauta de assunto específico que, se aprovada pelo plenário, constará
obrigatoriamente da ordem do dia da reunião subseqüente.” O conselheiro leu o requerimento, o
qual solicitava inclusão na pauta de discussão sobre os concursos públicos para docentes à luz
da Lei nº 12.772, a possibilidade de revisão da Resolução supracitada e, ainda, eventual
suspensão do edital para concursos de docentes efetivos. A solicitação foi devidamente
justificada no documento apresentado pelo conselheiro. A presidente respondeu ao conselheiro,
dizendo que a solicitação de inversão de pauta pretendia exatamente apresentar informações
provenientes do MEC e da Andifes, a fim de esclarecer as dúvidas sobre o tema. Na sequência, a
presidente colocou em votação a ordem do dia, já contemplando a inversão de pauta, que foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, a presidente iniciou ao primeiro ponto de pauta,
Informes Gerais. Relembrou as duas sessões anteriores deste Conselho, em que a Nota Técnica
Conjunta nº 01/2013-SESu/SETEC/SAA/MEC e a questão da exigência ou não do título de
doutor e sua possibilidade jurídica foram amplamente discutidas, e prosseguiu afirmando que,
como reitora e presidente do Conselho Universitário, deve zelar por todas as decisões deste.
Informou que outras informações seriam apresentadas naquele momento pela pró-reitora de
Graduação e pela pró-reitora de Pós-Graduação, e que tinha a clareza de que este Conselho
havia tomado a decisão mais acertada. Em seguida, explicou que esteve na reunião da Andifes e
que apresentou, no ponto de pauta referente ao magistério superior, as inquietações da
comunidade universitária e, especialmente, o documento apresentado por seis diretores de
centros de ensino desta instituição, ponto de pauta de uma reunião realizada em de 19 de
fevereiro, que discutiu, mais uma vez, as inúmeras interpretações sobre a Nota Técnica e a Lei
nº 12.772. Disse que naquela ocasião foi, inclusive, discutido que a Nota Técnica não tinha valor
de lei. Prosseguindo, fez a leitura da citada Nota: “[...] a partir de primeiro de março de 2013, o
ingresso na carreira de magistério superior ocorrerá sempre no primeiro nível da classe de
professor auxiliar e a exigência para o ingresso no cargo será o diploma do curso superior em
nível de graduação, podendo as instituições federais de ensino solicitar outros requisitos, como a
apresentação de títulos de pós-graduação de acordo com o interesse da instituição”. Comunicou
que no dia 30 de janeiro, após sessão deste Conselho realizada em 29 de janeiro, esteve no MEC
e apresentou a Dulce Maria Tristão a resolução normativa aprovada por este Conselho com
mudanças realizadas conforme a nova Lei, a qual, após análise do documento, disse que este
Conselho agiu da maneira correta, aprovando um encaminhamento que evitaria maiores riscos
jurídicos. Na sequência, explicou que, em reunião com a Andifes, questionou aos reitores de
outras universidades federais qual era a situação de suas instituições. A presidente disse, ainda,
que fez todos os encaminhamentos, conforme deliberado na reunião com os diretores dos
centros desta instituição e complementou dizendo que nas reuniões realizadas em Brasília o
indicativo foi de que Nota Técnica anteriormente citada possibilita fazer exatamente o que esta
instituição fez, ou seja, garantir a qualidade dos professores, a partir das bancas e da prova de
títulos. Na sequência, passou à palavra a pró-reitora de Graduação, conselheira Joana Maria
Pedro, que, de posse da palavra, comentou que outras instituições de ensino superior estão
cancelando seus editais, a fim de os reorganizarem de acordo com a Lei. Disse ser solidária com
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as preocupações dos conselheiros, com o futuro da universidade e com a excelência do ensino e
afirmou que tem confiança na postura das bancas, as quais, em sua opinião, certamente iriam
selecionar os melhores candidatos. Em seguida, passou a palavra à pró-reitora de Graduação,
professora Roselane Fátima Campos, que explicou o trabalho da Pró-Reitoria de Graduação em
relação a esse tema, o qual é pautado na responsabilidade, no acolhimento das informações
fornecidas por este Conselho e no diálogo constante com todos os diretores de centros de ensino.
Citou algumas universidades que revogaram seus concursos devido à nova lei e acrescentou que
em breve seria divulgado o edital do concurso desta Universidade. A presidente retomou a
palavra e informou que foi encaminhado a todos os diretores de centros um cronograma do
concurso e disse que não há tempo para aguardar uma mudança de lei ou que se tenha mais
segurança em relação a ela. Complementou falando da falta de professores nos campi, da
importância do concurso e também que a Resolução Normativa e o edital da UFSC têm sido
colocados como exemplos para outras universidades. Na sequência, colocou o assunto em
discussão e informou ao conselheiro Carlos Alberto Marques que o pedido feito por ele, no
início da sessão, seria incluso na pauta de reunião subsequente, conforme disposto no
Regimento Interno do Conselho Universitário. O conselheiro manifestou-se dizendo que o que
havia ocorrido eram apenas informes, e que, em sua opinião, estes não seriam abertos a
discussão. E, em seguida afirmou que: “se a reitora considera que é possível discutir os
informes, estou suficientemente satisfeito e retiro o meu pedido”. A conselheira Sônia Weidner
Maluf levantou uma questão de ordem, defendendo que não cabia retomar uma discussão já
decidida pelo Conselho Universitário, e fez encaminhamento pela continuidade dos trabalhos. A
presidenta acatou a questão de ordem. Após algumas manifestações a respeito do edital e dos
concursos para seleção de docentes desta Universidade, a presidente retomou a palavra e deu
continuidade à ordem do dia, sendo apreciados os seguintes pontos de pauta: 2. Processo nº
23080.030670/2012-55 – Homologação da Avaliação de Desempenho – exercício 2011
(constante do Relatório Anual de Gestão), da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa
Catarina (FEESC). A presidente passou a palavra ao conselheiro relator Jamil Assreuy Filho,
que procedeu à leitura de seu parecer. Não havendo discussão sobre o tema, passou-se ao regime
de votação. O Parecer nº 02/2013/CUn, do conselheiro relator Jamil Assreuy Filho, foi aprovado
por unanimidade pela homologação da avaliação de desempenho. 3. Processo nº
23080.001052/2013-89 – Homologação da solicitação de afastamento do país da Magnifica
Reitora para visita à Université Hassan II – Casablanca – Marrocos. A presidente passou a
palavra ao conselheiro relator Edison de Pieri, que procedeu à leitura de seu parecer. Não
havendo discussão sobre o tema, passou-se ao regime de votação. O Parecer nº 01/2013/CUn, do
conselheiro relator Edison de Pieri, foi aprovado por unanimidade pela homologação do pedido
da requerente. Na sequência, a presidente apresentou o relatório da viagem ao Marrocos. 4.
Processo nº 23080.056319/2012-94 – Apreciação da proposta de alteração do Calendário
Acadêmico, referente ao ano letivo de 2013. Tendo em vista a ausência justificada do
conselheiro relator Felício Wessling Margotti, a presidente passou a palavra ao conselheiro
Arnoldo Debatim Neto, que procedeu à leitura do parecer favorável às sugestões de alterações.
Não havendo discussão sobre o tema, passou-se ao regime de votação. O Parecer nº
04/2013/CUn, do conselheiro relator Felício Wessling Margotti, foi aprovado por unanimidade
pela alteração do Calendário Acadêmico de 2013, sendo elas: a) “janeiro/2013[...] - 14 – início
do internato médico 2013.1 e b) [...] março/2013- 18 – início do semestre letivo – 2013/1 (para
cursos semestrais de graduação e pós-graduação). 5. Processo nº 23080.062313/2012-56 –
Indicação de membros para comporem a Comissão Permanente de Pessoal Docente
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(CPPD). Tendo em vista a ausência justificada da conselheira relatora Sônia Gonçalves
Carobrez, a presidente passou a palavra à conselheira Aldaléia Sprada Tavares, que procedeu à
leitura do parecer. Em discussão, o conselheiro Edison Roberto de Souza questionou quais eram
os critérios para escolha dos membros e se não haveria necessidade de os membros comporem o
Conselho Universitário. A presidente respondeu ao questionamento, explicando que os critérios
são a disponibilidade e a competência, e que os membros da CPPD não devem ser membros
deste Conselho. O próprio conselheiro Edison, em seguida, verificou que tal situação está
disposta no artigo 6º da Resolução nº 4/CUn, de 28 de abril de 2008. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o Parecer nº 05/2013/CUn, da conselheira relatora Sônia Gonçalves Carobrez,
pela aprovação dos nomes dos professores Marcos Vinícius Mocellin Ferraro (CA/CED), Maria
Denize Henrique Casagrande (CCN/CSE) e Murilo José Nunes de Abreu Júnior (ODT/CCS),
indicados para representarem este Conselho na Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD). Ato contínuo, a presidente solicitou à plenária o retorno ao item Informes Gerais.
Informou que a solicitação do conselheiro Tito Luiz Pereira, feita na última sessão, seria
encaminhada. Parabenizou o diretor do Colégio Aplicação, professor José Análio de Oliveira
Trindade, e a diretora do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, professora Marilene Dandolini
Raupp, pelo trabalho que estão realizando junto ao Conselho Nacional dos Dirigentes das
Escolas de Educação Básica (Condicap), organização que reúne todos os diretores do Ensino
Básico Tecnológico. Fez um agradecimento especial ao professor Acires Dias, diretor do
campus de Joinville, que está se afastando das atividades de diretor para realização de pósdoutorado, e ressaltou todo o comprometimento institucional e o trabalho realizado pelo
professor e por toda a sua equipe. Agradeceu aos novos diretores do campus, Luís Fernando
Peres Calil, diretor geral, e Sueli Fischer Beckert, diretora acadêmica, por aceitarem o desafio de
o dirigirem, e convidou a todos os conselheiros para a cerimônia de posse, na sexta-feira, 1º de
março, em Joinville. Em seguida, passou a palavra ao conselheiro Helton Ricardo Ouriques, que
apresentou requerimento relacionado a uma solicitação já enviada pela coordenação do curso de
Relações Internacionais e pela chefia do Departamento de Economia e Relações Internacionais,
a respeito do não recebimento de vagas de concurso REUNI para o referido Departamento. A
presidente passou a palavra à pró-reitora de Graduação, que respondeu dizendo que este era um
assunto a ser tratado em reunião entre a Direção do Centro e o Departamento. Em seguida, a
presidente passou a palavra à conselheira Roselane Fátima Campos, que parabenizou o curso de
Administração na modalidade a distância pelo resultado obtido nas avaliações realizadas pelo
INEP, o qual posicionou o curso entre os cinco melhores do Brasil. O conselheiro Rogério da
Silva Nunes, em nome da Coordenação do citado curso, agradeceu o cumprimento e falou da
importância desse reconhecimento. O conselheiro Tito Luiz Pereira comunicou que será
realizado, na metade deste ano, em Florianópolis, o Encontro Nacional de Economia,
organizado pelo Centro Acadêmico Livre de Economia, e solicitou apoio institucional para a
realização do evento. Em seguida, a presidente retomou a palavra e comentou, em relação ao
ensino a distância, que esta Universidade recebeu a Comissão de Avaliação do EAD de Letras e
que se percebe que, hoje, essa modalidade de ensino, além de ultrapassar fronteiras sociais, é
uma política que precisa ser mais bem discutida na Universidade. Nada mais havendo a tratar, a
presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Marina Caroline Nogueira
Lourenço, secretária ad hoc 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, 8 de março de 2013.
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