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ATA N.° 5 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO 

TECNOLÓGICO 

  

Ata da Sessão Extraordinária do Conselho de Unidade do 
Centro Tecnológico, realizada no dia 19 de maio de 2021, às 
15 horas e 40 minutos, por meio da sala de webconferência 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-
do-centro.  
 

Aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quarenta 1 

minutos, na sala de webconferência https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-2 

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

convocados por meio do Edital n.º 5/2021/CONSELHO/CTC, para Sessão Extraordinária do 4 

Conselho de Unidade do Centro Tecnológico, com a presença dos(as) conselheiros(as) Alcilene 5 

Rodrigues Monteiro Fritz, Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior, Milton Pereira, Elder Rizzon 6 

Santos, Alexandre Augusto Biz, Lucila Maria de Souza Campos, Pablo Heleno Sezerino, Renato 7 

Lucas Pacheco, Ricardo Socas Wiese, Rodrigo Castelan Carlson, Lia Caetano Bastos, Carlos 8 

Enrique Niño Bohórquez, Celso Peres Fernandes, Cristian Koliver, Eduardo Westphal, Fernando 9 

Rangel de Sousa, Hector Bessa Silveira, Jean Everson Martina, Jean Vianei Leite, Marco Di 10 

Luccio, Liane Ramos da Silva, Maria Elisa Magri, Mônica Maria Mendes Luna, Pedro Henrique 11 

Hermes de Araújo, Ana Maria Bencciveni Franzoni, Débora de Oliveira, Enzo Morosini Frazzon, 12 

Maria Eliza Nagel Hassemer, Poliana Dias de Moraes, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, 13 

Sandra Regina Salvador Ferreira, Telles Brunelli Lazzarin, Vania Bogorny, Werner Kraus Jr., 14 

Dante Luiz Juliatto, Sergio Luiz Gargioni, Roberto Willrich, Joceli Mayer, Cauê Baasch de Souza, 15 

Caio Monteiro Viegas, Gustavo Lins de Oliveira, Vitor Castilho Cordova, Jéssica Farias Pereira, 16 

João Augusto Gehrke Pessato Paiva, Lucas Ruan de Freitas, Karen Borini Battani e Paloma 17 

Zankely Alves de Oliveira Cione, sob a Presidência de Edson Roberto De Pieri, Diretor do CTC, e 18 

Vice-Presidência de Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC, secretariada pela servidora técnico-19 

administrativa Juliana Blau. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu 20 

início à sessão. O Presidente justificou a ausência dos conselheiros Gregório Jean Varvakis 21 

Rados, William Gerson Matias e Wellington Longuini Repette. Ato contínuo, a Presidência 22 

colocou em apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada. Passou-se, então, ao ponto único 23 

de pauta: Processo n.º 23080.073615/2019-26. Assunto: Apreciação das minutas do novo 24 

Regimento do Centro Tecnológico e do novo Regimento da Câmara de Administração do 25 

Centro Tecnológico. O Presidente destacou a importância do trabalho do relator e da comissão 26 

e as questões que precisavam ser resolvidas no novo Regimento, como departamentos que 27 

não constavam na estrutura do Centro, Câmara de Administração e representações, 28 

salientando que se trata de um Regimento complexo, dado o tamanho do Centro e a estrutura 29 

da instituição, que exige uma certa formalidade. Esclareceu que não havia nada definido sobre 30 

a forma de apreciação do Regimento, porém julgava correto que se seguisse o modelo utilizado 31 

pelo CUn para apreciar matérias da mesma natureza, ou seja, quórum qualificado para 32 

instalação (3/5 dos membros), pauta única e as votações com 2/3 dos membros. Ato contínuo, 33 
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agradeceu e passou a palavra ao relator, Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco. Com a 34 

palavra, Roberto salientou que se tratava de um relato longo e que não tinha a intenção de ler 35 

o relato na íntegra, mas sim documentar o trabalho exaustivo, completo e coletivo da comissão 36 

que antecedeu a sua análise do Regimento e perguntou se poderia fazer a leitura dessa forma 37 

mais observativa. O Presidente respondeu afirmativamente ao questionamento. Em seguida, 38 

Roberto apresentou a estrutura do parecer, fez a sua leitura e, na sequência, à leitura da 39 

análise da proposta de Regimento da Câmara de Administração. Na conclusão do parecer, o 40 

relator destacou que, para análise do Conselho, permaneciam apenas um destaque para o 41 

Regimento (no Art. 10) e a sugestão do relator para Art. 5º do Regimento da Câmara de 42 

Administração (referente à exigência de unanimidade para encaminhamentos de sua decisão). 43 

Ato contínuo, o Vice-Presidente agradeceu o relato. Destacou a boa relação entre a comissão e 44 

o relator e a necessidade da promoção de uma ampla discussão sobre o destaque, em respeito 45 

ao trabalho realizado pelo relator e pela comissão e sugeriu a suspensão da reunião e 46 

retomada da discussão na próxima sessão. Destacou que a comissão sempre trabalhou em 47 

harmonia, tentando conciliar todas as sugestões e que o trabalho de todos na comissão foi 48 

muito proativo e de muita empatia de uma categoria com a outra, e, por isso, chegou-se a essa 49 

proposta por consenso, unanimidade. Considerou muito correta a análise do relator de 50 

valorização dos alunos da pós-graduação e considerou um lapso a ausência de alunos da pós-51 

graduação na comissão. Por fim, salientou que fará um relato do trabalho da comissão na 52 

próxima reunião, antes da abertura para debate. O Presidente agradeceu o trabalho do relator, 53 

destacando a importância do mesmo e corroborou com a sugestão do Vice-Presidente de 54 

suspender a reunião, dado o horário avançado. Finalizando, o Presidente informou que, com o 55 

encerramento do semestre, algumas coordenadorias e departamentos estavam com 56 

dificuldade de encaixar as férias dos coordenadores e subcoordenadores, chefes e subchefes 57 

de modo a não coincidirem, e que, dessa forma, se colocava à disposição para atender 58 

situações emergenciais dos cursos de graduação, programas de pós-graduação e 59 

departamentos. Ato contínuo, o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, 60 

eu, Juliana Blau, Chefe do Serviço de Expediente do Setor de Apoio Administrativo do Centro 61 

Tecnológico em Exercício, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor 62 

Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 19 de maio de 2021.  63 
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