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ATA N.° 3 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO 

  
Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 
Tecnológico, realizada no dia 28 de abril de 2021, às 14 
horas, por meio da sala de webconferência 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-
do-centro.  
 

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sala 1 

de webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-do-centro, 2 

reuniram-se os membros do Conselho do Centro Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por 3 

meio do Edital n.º 3/2021/CONSELHO/CTC, para Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do 4 

Centro Tecnológico, com a presença dos(as) conselheiros(as) Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz, 5 

Amir Antônio Martins de Oliveira Jr. e suplente Milton Pereira, Elder Rizzon Santos, Gregório 6 

Jean Varvakis Rados, Lucila Maria de Souza Campos, Renato Lucas Pacheco, Ricardo Socas 7 

Wiese, Rodrigo Castelan Carlson, Wellington Longuini Repette,  Carlos Enrique Niño 8 

Bohórquez, Cristian Koliver, Eduardo Wetphal, Fernando Rangel de Sousa, Hector Bessa 9 

Silveira, Jean Everson Martina, Jean Vianei Leite, João Borges Laurindo, Liane Ramos da Silva, 10 

Bruno Segalla Pizzolatti, Pedro Henrique Hermes de Araújo, Ana Maria Bencciveni Franzoni, 11 

Débora de Oliveira, Enzo Morosini Frazzon, Maria Eliza Nagel Hassemer, Poliana Dias de 12 

Moraes, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Sandra Regina Salvador Ferreira, Telles Brunelli 13 

Lazzarin, Wernert Kraus Jr., Dante Luiz Juliatto, Sérgio Luiz Gargioni, Roberto Wilrich e suplente 14 

Joceli Mayer, William Gerson Matias, Karen Boreni Battani, Luis Oswaldo dos Santos Ganoza, 15 

Paulo Henrique Junkes Furlanetto,  sob a Presidência de Edson Roberto De Pieri, Diretor do 16 

CTC, e Vice-Presidência de Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC, secretariada pela servidora 17 

técnico-administrativa Ariana Casagrande. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou 18 

a todos e deu início à sessão. O Presidente justificou a ausência dos conselheiros Pablo Heleno 19 

Sezerino, Celso Peres Fernandes, Maíra Longhinotti Felippe, Mônica Maria Mendes Luna, Paolo 20 

Colosso, Rodrigo de Almeida Mohedano, Rogério Feroldi Miorando e deu boas-vindas  aos 21 

novos (as) conselheiros (as) Alexandre Augusto Biz, novo subchefe do Departamento de 22 

Engenharia do Conhecimento; Alexandre Leopoldo Gonçalves, novo subcoordenador do 23 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento; Jean Everson Martina 24 

e Antônio Carlos Mariani, novos coordenador e subcoordenador, respectivamente, do Curso de 25 

Graduação em Ciências da Computação; Liane Ramos da Silva e Luciana Rhode, novas 26 

coordenadora e subcoordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Civil. Em seguida, o 27 

Presidente solicitou a inclusão de dois itens na pauta: i. Processo n.º 23080.004601/2021-87. 28 

Requerente: José Leomar Todesco. Assunto: Adesão ao Programa de Serviços Voluntários da 29 

UFSC, junto ao PPGEGC. Relatora: Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz. ii. Processo n.º 30 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-do-centro
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23080.011655/2021-07. Requerente: Paulo Antônio Pereira Wendhausen. Assunto: Criação do 31 

Laboratório de Materiais Magnéticos - (MAGMA). Relator: Rodrigo Castelan Carlson. Em 32 

votação, as inclusões foram aprovadas por unanimidade e as alterações dos números de pauta 33 

realizadas. Ato contínuo, a Presidência colocou em apreciação a ordem do dia, a qual foi 34 

aprovada. Passou-se, então, ao primeiro item da pauta: 1. Apresentação, pela Diretoria da 35 

APUFSC, do Projeto de Reforma Administrativa do Governo Federal. O Presidente da APUFSC 36 

fez uma rápida projeção abordando os sistemáticos cortes no orçamento da UFSC, 37 

considerando a situação atual inquietante, e manifestou preocupação quanto à UFSC honrar 38 

seus compromissos em futuro próximo. Na sequência, a Profa. Luana Renostro Heinen, 39 

presidente do GT da Reforma Administrativa, criado pela APUFSC, fez uma apresentação sobre 40 

diversos temas do projeto de reforma administrativa PEC 32-2020: i. fim da estabilidade e do 41 

regime jurídico; ii. ampliação dos contratos temporários de professor substituto; iii. ampliação 42 

dos cargos comissionados; iv. restrição de direitos e impactos para os docentes, entre outros 43 

temas abordados. Após explanação da apresentação, abriu-se para o debate e houve 44 

participação de diversos conselheiros, manifestando-se preocupados com o cenário que hoje 45 

se encontra o serviço público e a universidade pública. Ao final, o Presidente da APUFSC 46 

conclamou à UFSC, como um todo, para se posicionar quanto à reforma, pois “ou exercemos o 47 

nosso papel, promovemos as nossas discussões, apresentamos as nossas propostas, ou outros 48 

farão isso por nós”. Ato contínuo, o Presidente agradeceu a participação dos membros da 49 

APUFSC e, na sequência, passou-se para o próximo item de pauta. 2. Apreciação e aprovação 50 

da ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 17 de março de 51 

2021. O Presidente informou que foram feitos aperfeiçoamentos na Ata, mas que não houve 52 

alterações significativas de conteúdo. Em votação, o documento foi aprovado por 53 

unanimidade. 3. Homologação de aprovações ad referendum: a) Processo n.º 54 

23080.011340/2020-71. Requerente: ALEXANDRE AUGUSTO BIZ. Assunto: Progressão para a 55 

Classe D (Professor Associado), nível 2; b) Processo n.º 23080.036888/2020-23. Requerente: 56 

JUCILEI CORDINI. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 4; c) 57 

Processo n.º 23080.010502/2020-53. Requerente: LUCIANA DE OLIVEIRA RECH. Assunto: 58 

Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 2; d) Processo n.º 23080.015015/2020-59 

87. Requerente: LUIZ EDUARDO FONTOURA TEIXEIRA. Assunto: Promoção para a Classe D 60 

(Professor Associado), nível 1; e) Processo n.º 23080.010966/2020-60. Requerente: MÁRCIO 61 

VIEIRA DE SOUZA. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 2; f) 62 

Processo n.º 23080.009535/2021-31. Requerente: POLIANA DIAS DE MORAES. Assunto: 63 

Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 4; g) Processo n.º 23080. 007898/2021-64 

32. Requerente: SAULO GÜTHS. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), 65 

nível 2. Em votação, as sete aprovações ad referendum foram homologadas por unanimidade. 66 

4. a) Processo n.º 23080.014024/2021-31. Requerente: ANTÓNIO FÁBIO CARVALHO DA SILVA. 67 

Assunto: Adesão de ao Programa de Serviços Voluntários da UFSC, junto ao EMC/CTC. Relator: 68 

Sérgio Peters. O relator leu o parecer do processo, manifestando-se favorável e, não havendo 69 

manifestações, foi posto em votação e aprovado por unanimidade. b) Processo n.º 70 

23080.004601/2021-87. Requerente: José Leomar Todesco. Assunto: Adesão ao Programa de 71 

Serviços Voluntários da UFSC, junto ao PPGEGC. Relatora: Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz. A 72 

relatora leu seu parecer, manifestando-se favorável ao processo. Na sequência, o item foi 73 

posto em votação e aprovado por unanimidade. 5. Processo n.º 23080.004574/2021-42. 74 

Requerente: GLÁUCIA MARIA FALCÃO DE ARAGÃO. Assunto: Adesão de ao Programa de 75 

Serviços Voluntários da UFSC, junto ao PPGEAL/EQA. Relator: Amir Antônio Martins de Oliveira 76 

Jr. O item foi retirado de pauta devido à ausência do parecer do processo. 6. Processo n.º 77 
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23080.015894/2021-28. Requerente: Edson Roberto De Pieri. Assunto: Solicitação de 78 

vinculação do Instituto do Petróleo, Gás e Energia-INPetro ao Centro Tecnológico. Relator: 79 

Eduardo Camponogara. Na ausência do relator, o Vice-presidente, Sergio Peters, leu o parecer 80 

do relator, que se manifestou favorável ao processo. Durante o período de discussões, foram 81 

solicitados alguns esclarecimentos ao Diretor do CTC. Ele explicou que esse é um projeto antigo 82 

e inacabado com a Petrobras, que não pertence ao CTC, mas é usado por grupos de 83 

pesquisadores do CTC. O prédio previsto no projeto nunca foi finalizado. Perguntado sobre o 84 

peso desse encargo no orçamento do CTC, o Presidente informou que há grupos buscando 85 

formas de financiamento para concluir as obras. A ideia é não gastar recursos do CTC. O 86 

INPetro tem que se manter sozinho, o que não consegue no momento, já que o laboratório 87 

não gera projetos. O grupo de pesquisadores justamente está buscando projetos que farão o 88 

empreendimento ser autossustentável. Ato contínuo, o item foi posto em votação, sendo 89 

aprovado por unanimidade. 7. Processo n.º 23080.011655/2021-07. Requerente: Paulo 90 

Antônio Pereira Wendhausen. Assunto: Criação do Laboratório de Materiais Magnéticos 91 

(MAGMA). Relator: Rodrigo Castelan Carlson. O relator leu o parecer do processo, 92 

manifestando-se favorável. Na sequência, o item foi posto em discussão e não havendo 93 

questionamentos, foi aprovado por unanimidade. 7. Informes gerais. A conselheira Maria Eliza 94 

Nagel pediu a palavra e comunicou que esta será sua última participação nas reuniões do 95 

Conselho de Unidade, pois seu mandato está encerrando, e agradeceu a oportunidade, 96 

colocando-se à disposição no que for necessário. O Presidente, em nome do conselho de 97 

unidade, agradeceu a dedicação durante todo o período do mandato da conselheira. Ato 98 

contínuo, o Presidente informou que: i. há uma solicitação da SEPLAN para aquisição de 99 

cancelas, câmeras de vigilância e controles de acesso, sendo necessário que os departamentos 100 

enviem suas demandas à Direção do Centro até a próxima sexta-feira pela manhã; ii. muitos 101 

equipamentos adquiridos ainda não foram entregues, e será necessário auxilio dos 102 

departamentos para empréstimo de computadores para que todos os alunos 2021.1 possam 103 

ser atendidos. Os departamentos que emprestarem equipamentos terão prioridade na 104 

substituição por equipamentos mais novos; iii. a pandemia trouxe alguns problemas de 105 

infestação do mosquito da dengue no Centro Tecnológico, e em seu entorno, e informou que 106 

houve um problema mais sério no  EQA. A Comissão de Combate à Dengue da UFSC foi 107 

comunicada para que sejam tomadas as providências cabíveis; iv. muitos departamentos 108 

possuem vasos de flores nos ambientes internos e solicitou auxílio aos departamentos para 109 

que verifiquem internamente em seus setores se há água parada e providenciem a limpeza de 110 

vasos, caso necessário, pois não é atribuição do pessoal terceirizado da limpeza; v. estão sendo 111 

programadas algumas reformas nos prédios do CTC, prioritariamente as coberturas, e a 112 

Direção do CTC está tentando ampliar o alcance das reformas; vi. a próxima reunião do fórum 113 

dos coordenadores está programada para o início do mês de maio e em breve a data será 114 

informada, assim como também será informada uma data para uma reunião ampliada sobre 115 

um balanço do último semestre; vii. o Presidente informou que foi convidado a participar de 116 

uma reunião com a Confederação Nacional da Indústria - CNI, no próximo dia 10 de julho, para 117 

expor os dados dos cursos do CTC e sobre os impactos das novas Diretrizes Curriculares 118 

Nacionais - DCN; viii. a próxima reunião do conselho do CTC será uma reunião dupla, ordinária 119 

e extraordinária, em que esta última irá tratar especificamente da apreciação do novo 120 

regimento do CTC. Ato contínuo, o Vice-presidente pediu a palavra, informando que foi 121 

realizada uma reunião com os Coordenadores de Estágio do CTC e foi elaborado um 122 

documento que será encaminhado à PROGRAD sobre os problemas enfrentados pelos 123 

Coordenadores de Estágio. Na sequência, a conselheira Alcilene questionou sobre como serão 124 
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solucionados os focos externos de dengue (caixa-d’água) e o Presidente informou que entrará 125 

em contato com a Prefeitura e com o Seoma para solucionar o problema. O conselheiro Renato 126 

Pacheco pediu a palavra e informou que estão havendo muitos pedidos de alunos para 127 

refazerem provas devido a alegadas falhas de conexão da internet e solicitou auxílio do 128 

Conselho de Unidade para encontrar uma solução para padronizar o tratamento do problema, 129 

já que há professores ficando incomodados. Basicamente, gostaria de saber o que pode ser 130 

exigido, e o que não pode, para se comprovar as falhas relatadas. O conselheiro Renato 131 

Pacheco solicitou também que sejam convidados os membros da Comissão de Revisão do 132 

Regimento Interno do CTC para a próxima reunião do Conselho de Unidade. Outro assunto 133 

lembrado pelo conselheiro Renato Pacheco foi para que seja realizada uma homenagem 134 

póstuma ao professor Leandro José Komosinski, do Departamento de Informática e Estatística 135 

(INE/CTC), que faleceu no último mês em decorrência de complicações da Covid-19. Ato 136 

contínuo, o Presidente informou que fez esse registro no Conselho Universitário e que será 137 

formalizada uma homenagem ao professor Leandro Komosinski na página do CTC e apensada 138 

nesta ata: Nota — Homenagem ao Prof. Leandro Komosinski. O Conselho do Centro Tecnológico 139 

(CTC), em reunião realizada no dia 28 de abril de 2021, manifestou profundo sentimento de 140 

tristeza pela perda do colega, amigo e professor Leandro José Komosinski, do Departamento de 141 

Informática e Estatística (INE/CTC).Não encontramos palavras para expressar nossa tristeza e 142 

admiração desse grande exemplo para todos nós, pela sua dedicação incansável aos alunos, 143 

colegas de trabalho, e também à frente de importantes atividades administrativas, como 144 

coordenador do curso de graduação de Sistemas de Informação, membro de inúmeras 145 

comissões e colegiados, colaboração fundamental no desenvolvimento do sistema de controle 146 

de estágios (SIARE/DIP-PROGRAD), dentre outros. Ao mesmo tempo que apresenta suas 147 

condolências à família, os membros do Conselho relembram a convivência tranquila e serena, a 148 

atitude amiga e prestativa que o Leandro sempre tratou a todos nós e que eram algumas de 149 

suas grandes qualidades. O Conselho do Centro Tecnológico (CTC), em reunião realizada no dia 150 

28 de abril de 2021, manifestou profundo sentimento de tristeza pela perda do colega, amigo e 151 

professor Leandro José Komosinski, do Departamento de Informática e Estatística (INE/CTC). 152 

Não encontramos palavras para expressar nossa tristeza e admiração desse grande exemplo 153 

para todos nós, pela sua dedicação incansável aos alunos, colegas de trabalho, e também à 154 

frente de importantes atividades administrativas, como coordenador do curso de graduação de 155 

Sistemas de Informação, membro de inúmeras comissões e colegiados, colaboração 156 

fundamental no desenvolvimento do sistema de controle de estágios (SIARE/DIP-PROGRAD), 157 

dentre outros. Ao mesmo tempo que apresenta suas condolências à família, os membros do 158 

Conselho relembram a convivência tranquila e serena, a atitude amiga e prestativa que o 159 

Leandro sempre tratou a todos nós e que eram algumas de suas grandes qualidades. A seguir, 160 

alguns depoimentos e relatos de conselheiros do CTC: “Leandro, uma pessoa valorosa para a 161 

UFSC, para sua família. Um pai presente e esposo amoroso de sua amada Mônica. Vimos nossos 162 

filhos crescerem e florescerem na adolescência. Hoje sua família, seus amigos e seus colegas 163 

sentem um vazio deixado por uma pessoa discreta, mas de presença marcante”. Alcilene R 164 

Monteiro Fritz – Chefe do EQA-CTC. “Quando eu ingressei na UFSC, em 2014, tive meu primeiro 165 

contato com o Leandro por questões relacionadas a alguma disciplina que eu ministrava no 166 

curso de Sistemas de Informação, já que ele era o coordenador na época. Minha impressão já 167 

foi extremamente positiva. Uma pessoa calma, receptiva e que deixava qualquer um à vontade. 168 

Depois disso, conversei com ele várias vezes. Quando me tornei coordenador, várias vezes 169 

recorri a ele para me sanar dúvidas. No colegiado, ele sempre fez contribuições importantes 170 

para melhorar o curso. Eu não falarei mais do profissional que ele foi – as várias homenagens 171 
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que ele recebeu como professor falam por si só – mas sobre a pessoa Leandro. Ele era um ser 172 

iluminado, no sentido de ser daquelas pessoas com as quais gostamos de estar próximos, pela 173 

energia positiva que elas emanam. Mesmo crendo que ele está num plano superior, sinto muita 174 

tristeza quando lembro que não o verei mais nos corredores do INE ou nos laboratórios do 175 

LIICT…” Elder Rizzon Santos – Chefe do INE-CTC. No dia 6 de abril, o Departamento de 176 

Informática e Estatística (INE) também prestou homenagens ao professor. A publicação pode 177 

ser acessada através do link: In Memoriam – Prof. Leandro José Komosinski 178 

(https://ine.ufsc.br/page/2/). Ato contínuo, o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, 179 

para constar, eu, Ariana Casagrande, Chefe do Serviço de Expediente do Setor de Apoio 180 

Administrativo do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 181 

pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 28 de abril de 2021.  182 
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