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 ATA N.° 4 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO  
 

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 

Tecnológico, realizada no dia 19 de maio de 2021, às 14 horas, 

por meio da sala de webconferência 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcaodo-

centro. 

 

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

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

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

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

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

Antônio Martins de Oliveira Júnior, Milton Pereira, Elder Rizzon Santos, Alexandre Augusto Biz, 6 

Lucila Maria de Souza Campos, Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco, Ricardo Socas 7 

Wiese, Rodrigo Castelan Carlson, Lia Caetano Bastos, Carlos Enrique Niño Bohórquez, Celso Peres 8 

Fernandes, Cristian Koliver, Eduardo Westphal, Fernando Rangel de Sousa, Hector Bessa Silveira, 9 

Jean Everson Martina, Jean Vianei Leite, Marco Di Luccio, Liane Ramos da Silva, Maria Elisa Magri, 10 

Mônica Maria Mendes Luna, Pedro Henrique Hermes de Araújo, Ana Maria Bencciveni Franzoni, 11 

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

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

Vania Bogorny, Werner Kraus Jr., Dante Luiz Juliatto, Roberto Willrich, Joceli Mayer, Cauê Baasch 14 

de Souza, Gustavo Lins de Oliveira, Vitor Castilho Cordova, Jéssica Farias Pereira, João Augusto 15 

Gehrke Pessato Paiva, Lucas Ruan de Freitas, Karen Borini Battani, sob a Presidência de Edson 16 

Roberto De Pieri, Diretor do CTC, e Vice-presidência de Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC, 17 

secretariada pela servidora técnico administrativa Juliana Blau. Havendo número legal, a 18 

Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão. O Presidente justificou a ausência dos 19 

conselheiros Gregório Jean Varvakis Rados, William Gerson Matias e Wellington Longuini Repette 20 

e deu boas-vindas  aos novos (as) conselheiros (as) discentes designados para a representação 21 

2021-2022: Andre Lenz Barbosa, Caio Monteiro Viegas, Cauê Baasch de Souza, Gabriel Henrique 22 

Silva Cidade, Gustavo Lins de Oliveira,  Jéssica Farias Pereira, João Augusto Gehrke Pessato Paiva, 23 

Karen Borini Battani, Lucas Ruan de Freitas, Luis Gustavo Sorensen, Luis Oswaldo dos Santos 24 

Ganoza, Nathaly da Silva Rivatto, Paloma Zankely Alves de Oliveira Cione e Vitor Castilho Cordova. 25 

Em seguida, o Presidente solicitou a inclusão de um item na pauta: Processo n. º 26 

23080.019242/2021-62. Requerente: Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Assunto: 27 

Abertura de concurso público para professor efetivo, Adjunto, Dedicação Exclusiva, no Campo de 28 
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Conhecimento: 6.04.00.00-5 Arquitetura e Urbanismo / 6.04.02.00-8 Projeto de Arquitetura e 29 

Urbanismo. Em votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade e as alterações dos números 30 

de pauta realizadas. Ato contínuo, a Presidência colocou em apreciação a ordem do dia, a qual 31 

foi aprovada. Passou-se, então, ao primeiro item da pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da 32 

Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 28 de abril de 2021. O 33 

Presidente informou que foram feitos aperfeiçoamentos na Ata, mas que não houve alterações 34 

significativas de conteúdo. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. 35 

Homologação de aprovações ad referendum: a) Processo n.º 23080.000778/2021-12. 36 

Requerente: CARLOS ERNANI FRIES. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), 37 

nível 4; b) Processo n.º 23080.000233/2021-06. Requerente: ENEDIR GHISI. Assunto: Progressão 38 

para a Classe D (Professor Associado), nível 4. Em votação, as duas aprovações ad referendum 39 

foram homologadas por unanimidade. c) Processo n.º 23080.004574/2021-42. Requerente: 40 

GLÁUCIA MARIA FALCÃO DE ARAGÃO. Detalhamento: Adesão ao Programa de Serviços 41 

Voluntários da UFSC, junto ao PPGEAL e ao EQA. Relator: Amir Antônio Martins de Oliveira Júnior. 42 

O relator leu o parecer do processo, manifestando-se favorável e, não havendo manifestações, 43 

foi posto em votação. Em votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 44 

d) Processo n.º 23080.019242/2021-62. Requerente: Departamento de Arquitetura e 45 

Urbanismo. Assunto: Abertura de concurso público para professore efetivo, Adjunto, Dedicação 46 

Exclusiva, no Campo de Conhecimento: 6.04.00.00-5 Arquitetura e Urbanismo / 6.04.02.00-8 47 

Projeto de Arquitetura e Urbanismo. O Presidente do Conselho esclareceu que a aprovação ad 48 

referendum visava dar celeridade ao processo. Embora não houvesse previsão para contratações, 49 

a realização dos concursos estava autorizada, por isso a importância de dar andamento aos 50 

processos para que, assim que o governo liberar código de vaga, seja possível efetivar as 51 

contratações. Informou ainda que, por uma questão burocrática, na redefinição do orçamento, 52 

que foi aprovado pelo Governo Federal recentemente, não foi efetuada uma atualização nas 53 

contratações, abrindo uma brecha para contratações e, por esse motivo, o MEC estava 54 

autorizando e, desta forma, seriam nomeados alguns técnicos-administrativos e docentes para a 55 

UFSC, em julho. O conselheiro Ricardo Socas Wiese apresentou um breve relato sobre a 56 

solicitação de abertura de concurso e o conselheiro Pablo Heleno Sezerino lembrou a todos que 57 

não havia previsão de data para lançamento do edital, tendo sido esclarecido pelo Presidente 58 

que seria no segundo semestre deste ano. Não havendo outras manifestações, em votação, a 59 

aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 3. Processo n.º 60 

23080.013608/2021-90. Apreciação do parecer do relator, Conselheiro Pablo Heleno Sezerino, 61 

acerca da solicitação de adesão ao Programa de Serviços Voluntários da UFSC de FERNANDO 62 

OSCAR RUTTKAY PEREIRA, junto ao PósARQ. O Presidente passou a palavra ao relator, que 63 

procedeu à leitura de seu relato e parecer. Pablo leu o parecer favorável, que foi aprovado por 64 
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unanimidade. 4. Processo n.º 23080.014448/2021-04. Apreciação do parecer da relatora, 65 

Conselheira Lucila Maria de Souza Campos, acerca da solicitação de licença para tratar de 66 

assuntos particulares de FABIO LUIS BALDISSERA. O Presidente passou a palavra à relatora, que 67 

procedeu à leitura de seu relato e parecer. Lucila leu o parecer favorável. Em discussão, foi 68 

ponderada a possibilidade de pedido de exoneração do interessado no processo, quando do 69 

retorno da licença, como já aconteceu em casos similares no CTC, e as implicações de uma 70 

situação assim no que diz respeito à possibilidade e oportunidade de abertura de concurso 71 

público para preenchimento da vaga. Também foram destacadas as novas regras trazidas pela 72 

Portaria Normativa nº 394/2021/GR, de 10 de maio de 2021, que dispõe sobre a Licença para 73 

Tratar de Interesses Particulares para os servidores da Universidade Federal de Santa Catarina e 74 

dá outras providências. Ato contínuo, o item foi posto em votação, sendo aprovado por maioria. 75 

5. Informes gerais. O Presidente informou que: i. seria necessário montar uma comissão para 76 

escolher um projeto de manutenção no CTC, no valor de R$ 30 000,00, para encaminhar à Pró-77 

Reitoria de Pesquisa. A sugestão era formar uma equipe com os Coordenadores de Pesquisa dos 78 

Departamentos do CTC, com pelo menos cinco integrantes, sob a presidência do Coordenador de 79 

Pesquisa do Centro, professor William. O papel da comissão seria priorizar os projetos e, havendo 80 

recursos no CTC, seria dado andamento aos pedidos dos Departamentos. A comissão também 81 

teria a responsabilidade de responder ao Ofício Circular nº 3/2021/PROPESQ, referente a um 82 

levantamento de necessidade de infraestrutura de pesquisa para editais de financiamento, 83 

manutenções (corretivas e preventivas), obras (projetos e construção), adaptações de 84 

infraestrutura para instalação de equipamentos, novos equipamentos, com prazo de resposta à 85 

PROPESQ até o dia 31/05/2021, sendo necessário que os departamentos enviassem suas 86 

demandas à Direção do Centro até o dia 24/05. O Presidente destacou que o ofício da PROPESQ 87 

tratava apenas de um levantamento; ii. quanto às Revistas da IEEE, aguardava-se novidades da 88 

CAPES. O pagamento da anuidade não foi realizando ainda. Com a aprovação do orçamento 89 

federal, deverá ser regularizado; iii. sobre a presidência da CAPES, a UFSC, a ANDIFES e 90 

Sociedades Científicas mantém pressão para troca; iv. a Portaria Normativa nº 394/2021/GR, de 91 

10 de maio de 2021, regulamenta as licenças para tratar de interesses particulares, destacando-92 

se na normativa o prazo máximo de afastamento de 12 meses, sem direito a substituto e com a 93 

necessidade de indicação de quem assumirá as tarefas durante a licença; v. serão realizadas três 94 

palestras para auxiliar na compreensão dos temas currículos e DCNs, organizadas pelo prof. 95 

Sérgio Peters e pela TAE Luciana Ramos: 1) Engenharias - Projeto PMG Capes-Fulbright, 96 

Acreditação ABET, novas DCNs e aplicação da taxinomia de Bloom para definir as competências 97 

nos PPCs dos cursos. Data: 25/05/2021 (terça-feira), das 9h00 às 10h30. Palestrante: Maria 98 

Angélica do Carmo Zanoto, Doutora em Educação e Técnica em Assuntos Educacionais da UFSCar; 99 

2) Novo Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Engenharia Civil, que já incorpora as novas DCNs 100 
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e inclusão de atividades de extensão. Data: 26/05/2021 (quarta-feira), das 16h30 às 18h00. 101 

Palestrantes: Profas. Liane Ramos e Luciana Rohde, coordenadoras do curso de Engenharia Civil 102 

da UFSC; 3) Metodologias Ativas. Data: 27/05/2021 (quinta-feira), das 16h30 às 18h00. 103 

Palestrante: Profa. Rosângela Minardi Mitre Cotta, Coordenadora do PRODUS - Programa de 104 

Inovação em Docência Universitária/UFV; vi. com o objetivo de receber melhor os novos 105 

discentes do CTC, será constituída uma comissão de acolhimento de alunos calouros no CTC 106 

2021.1 e, para tal, foi solicitada aos coordenadores de curso a indicação de nomes para compor 107 

a comissão; vii. para a Comissão de Ações Afirmativas da PG, que terá vigência de um ano, 108 

pensou-se em cinco ou mais membros. Essa comissão terá a responsabilidade de validar as 109 

solicitações de ingresso via ações afirmativas. Algumas pessoas já se prontificaram a compor a 110 

comissão: Robert Gonçalves – mestrando do PPGEAS, Patrícia Ida Gonçalves Pinheiro – TAE na 111 

direção do CTC, Maria Elisa Magri e Debora de Oliveira - docentes. O Presidente solicitou a 112 

contribuição dos conselheiros na indicação dos demais membros para a comissão; viii. sobre a 113 

possibilidade de atividades presenciais, informou que que não deve ser para 2021. O Presidente 114 

destacou que aproximadamente 30% dos estudantes são de Florianópolis e região e 115 

aproximadamente 70% dos estudantes são de fora e não estão residindo em Florianópolis, sendo 116 

que estes últimos, com a situação da pandemia, retornaram às suas casas. Dessa forma, o retorno 117 

será complexo, será discutido e definido no CUn e precisará de um prazo para ser implementado. 118 

De qualquer forma, deverá ser gradual, começando por atividades práticas prioritárias. O retorno 119 

às atividades presenciais também exigirá planejamento quanto ao espaço físico, equipamentos, 120 

realocação, distanciamento, compras e adequação de salas de aulas e terá diversos cenários 121 

como: aluno/professor presenciais, aluno presencial/professor online e aluno online/professor 122 

presencial. Sendo assim, a perspectiva é que o 2º semestre deste ano seja online e no início do 123 

1º semestre de 2022 se iniciarão as atividades presenciais. O Vestibular COPERVE, cuja previsão 124 

é de que seja presencial, deverá indicar o que será possível. O conselheiro Hector Bessa Silveira 125 

pediu a palavra para informar que a Câmara de Graduação aprovou a minuta de uma Resolução 126 

que dispõe sobre o oferecimento de disciplinas teórico-práticas e práticas, que ficaram com 127 

menção P, e das que não foram oferecidas. Destacou que a minuta estabelece de maneira clara, 128 

objetiva e organizada o procedimento, as possibilidades e as condições para o oferecimento 129 

dessas disciplinas, tanto de maneira remota, quanto presencial, e que a minuta deverá ir para 130 

apreciação no CUn, para posterior divulgação. Questionado sobre a priorização das necessidades 131 

de infraestrutura no levantamento feito pelos departamentos, o Presidente esclareceu que, 132 

quando houver recursos, os departamentos serão consultados. Esclareceu também sobre a 133 

responsabilização dos departamentos pelo envio de necessidade de compra e sua não efetivação, 134 

informando que, em contato com a SEPLAN, esta garantiu que dará uma declaração de 135 

inexistência de recurso para efetivação da compra solicitada pelo departamento, caso ocorra 136 
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esse tipo de situação, para que não haja responsabilização dos departamentos. ix. dados 137 

acadêmicos: 1) Os diplomados em 2018 na graduação somaram 3.606 e, na pós-graduação, 138 

3.464. Já em 2019, tivemos 3.161 diplomados na graduação e 2.915 na pós-graduação. 139 

Finalmente, em 2020, tivemos na pós-graduação um total de 2.443. O Presidente destacou que 140 

os números impressionavam pela proximidade no número de diplomados na graduação e na pós-141 

graduação e que, em 2020, o número de diplomados da pós-graduação diminuiu um pouco em 142 

razão da pandemia, mas, ainda assim, era um resultado positivo. Não foi possível apurar, no 143 

levantamento efetuado, os dados de diplomados da graduação em 2020; 2) Matriculados em 144 

2020.1 foram 28.846 e em 2020.2 foram 31.586. Essa diferença no número de matriculados se 145 

deve ao fato de que a entrada no segundo semestre foi tardia, em função do atraso na conclusão 146 

do primeiro semestre e inclusão dos aprovados no vestibular, que estavam em espera; 3) sobre 147 

os formandos, os dados atualizados serão encaminhados no prazo de duas semanas; 4) Na 148 

graduação, tivemos o total de 5.799 alunos matriculados em 2019.1 e 5.739 em 2019.2. Na pós-149 

graduação, em 2019, tivemos 1758 alunos matriculados no mestrado e 1.324 no doutorado; 5) 150 

Na relação vagas em disciplinas x matriculados x aprovados, em 2019.1 tivemos 37.073 vagas x 151 

25.830 matrículas x 19.608 aprovados e, em 2020.1, tivemos 46.531 vagas x 24.168 matrículas x 152 

20.602 aprovados, ou seja, houve um esforço para efetivação do ensino remoto e os discentes, 153 

docentes e STAEs também fizeram sua parte; x. dados orçamentários: em 2020, o orçamento 154 

para custeio era de R$140.967.835,00, de capital era de R$5.079.093,00 e de recursos próprios 155 

tivemos R$44.280.666,00; no orçamento de 2021 cresceram os itens de pessoal e encargos, 156 

precatórios e benefícios, porém o custeio caiu para R$115.643.847,00, dos quais 157 

R$69.070.095,00 estão condicionados ao fluxo de receita do Governo Federal e, deste montante, 158 

R$21.746.818,00 estão bloqueados; liberado, temos o valor de R$46.573.752,00. O presidente 159 

destacou que, caso o valor bloqueado não seja desbloqueado, teremos que passar o ano com 160 

cerca de R$90.000.000,00 e que, com este valor de custeio, não há condições de retomar o ensino 161 

presencial. Para capital temos, em 2021, o orçamento de R$2.933.562,00. Além disso, o governo 162 

não está sinalizando a possibilidade de migração de rubricas, o que dificulta ainda mais a situação. 163 

O Presidente esclareceu que, mesmo assim, será feito o planejamento de compras, mas a 164 

efetivação destas vai depender de variáveis que ainda não se sabe como se comportarão. O 165 

orçamento de recursos próprios também reduziu de R$44.280.666,00 para R$39.499.781,00 e o 166 

valor das emendas parlamentares segue igual, R$1.250.000,00. O Conselheiro Renato Pacheco 167 

pediu a palavra para informar que o Conselheiro Jean, Coordenador do Curso de Graduação em 168 

Engenharia Elétrica, e ele enviaram documento à Diretora de Ensino/Prograd e ao DAE, em 14 de 169 

maio de 2021, com 14 perguntas envolvendo a menção P e como tratá-la ao final do semestre, 170 

em várias hipóteses. Receberam as respostas do Diretor do DAE, em 18 de maio, que colocaram 171 

à disposição de eventuais interessados. Por fim, o Presidente agradeceu a colaboração da 172 
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conselheira Poliana Dias de Moraes junto ao Conselho de Unidade e ao Programa de Pós-173 

graduação da Engenharia Civil, haja vista a Conselheira ter encerrado o seu mandado como 174 

coordenadora do programa. Ato contínuo, o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para 175 

constar, eu, Juliana Blau, Chefe do Serviço de Expediente do Setor de Apoio Administrativo do 176 

Centro Tecnológico em Exercício, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo 177 

Senhor Presidente e demais conselheiros. Florianópolis, 19 de maio de 2021. 178 
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