
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  

CENTRO TECNOLÓGICO  

CONSELHO DA UNIDADE  

 

1  
  

  

  

  

  

ATA N.° 10 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO    

Ata da Sessão Ordinária do Conselho de Unidade do Centro 

Tecnológico, realizada no dia 18 de agosto de 2021, às 14 

horas, por meio da sala de webconferência 

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

centro. 

 

Aos dezoito dias do mês de agosto 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 10/2021/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, Rafael de Santiago, Gregório Jean Varvakis 6 

Rados, Lynceo Falavigna Braghirolli, Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco, Ricardo Socas 7 

Wiese, Rodrigo Castelan Carlson, Wellington Longuini Repette, Cristian Koliver, Eduardo 8 

Westphal, Hector Bessa Silveira, Jean Everson Martina, João Borges Laurindo, Liane Ramos da 9 

Silva, Maria Elisa Magri, Camila Michels, Ana Maria Bencciveni Franzoni, Débora de Oliveira, Enzo 10 

Morosini Frazzon, Leonardo Hoinaski, Paolo Colosso, Paulo de Tarso Rocha de Mendonça, 11 

Philippe Jean Paul Gleize, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Sandra Regina Salvador Ferreira, 12 

Telles Brunelli Lazzarin, Vania Bogorny, Werner Kraus Jr., Dante Luiz Juliatto, Roberto Willrich, 13 

Joceli Mayer, Gabriel Henrique Silva Cidade, Vitor Castilho Cordova, Andre Lenz Barbosa, João 14 

Augusto Gehrke Pessato Paiva, Lucas Ruan de Freitas, Paloma Zankely Alves de Oliveira Cione, 15 

sob a Presidência de Edson Roberto De Pieri, Diretor do CTC, e Vice-presidência de Sérgio Peters, 16 

Vice-Diretor do CTC, secretariada pela servidora técnico-administrativa Ariana Casagrande. 17 

Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão. O Presidente 18 

justificou a ausência dos(as) conselheiro(as) Lucila M. Souza Campos, Jean Vianei Leite, Celso 19 

Peres Fernandes, Milton Pereira e William Matias. Na sequência, o Presidente deu boas-vindas 20 

aos(às) Conselheiros(as) Fernando Rangel de Souza e Jefferson Luiz Brum Marques, novos 21 

coordenador e subcoordenador do Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica, destacando 22 

que ambos foram reconduzidos ao cargo, e aos novos chefe e subchefe do Departamento de 23 

Arquitetura e Urbanismo, Ricardo Soccas Wiese e Letícia Mattana, destacando a recondução do 24 

chefe. Ato contínuo, a Presidência colocou em apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada. 25 

Na sequência, passou-se ao primeiro item da pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da Sessão 26 

Ordinária do Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 28 de julho de 2021. O Presidente 27 
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informou que foram feitos aperfeiçoamentos na ata, mas que não houve alterações de conteúdo. 28 

Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. Homologação de aprovações ad 29 

referendum: a) Processo n.º 23080.028366/2021-39. Requerente: Prof. Erasmo Felipe Vergara 30 

Miranda. Assunto: Progressão para a Classe D (Associado), nível 3. b) Processo n.º 31 

23080.034591/202023. Requerente: Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco (EGC). Assunto: 32 

Progressão Funcional para a Classe D (Associado), nível 2. c) Processo n.º 23080.029905/2021-33 

57. Requerente: Prof. Roberto Carlos dos Santos Pacheco (EGC). Assunto: Progressão Funcional 34 

para a Classe D (Associado), nível 3. 4. d) Processo n.º 23080.030686/2021-59. Requerente: Prof. 35 

Rodolfo César Costa Flesch (DAS). Assunto: Progressão Funcional para a Classe D (Associado) nível 36 

1.  e) Processo n.º 23080.028521/2021-17. Requerente: Prof. Tiago Loureiro Figaro da Costa 37 

Pinto. Assunto: Progressão para a Classe D (Professor Associado), nível 2. Em votação, as 38 

aprovações ad referendum das solicitações de progressão foram homologadas por unanimidade. 39 

3) Processo de adesão ao serviço voluntário. a) Processo n.º 23080.029131/2021-64. 40 

Requerente: Marcelo Seleme Matias. Relatora: Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz (EQA). A 41 

relatora leu o parecer e se manifestou favorável ao pedido. O item foi posto em votação e 42 

aprovado por unanimidade. 4) Processo n.º 23080.033609/2021-51 Requerente: Direção do CTC. 43 

Assunto: Assunto: Solicitação de mudança de nome de Instituto do Petróleo, Gás e Energia-44 

INPetro e apreciação de proposta para seu regimento. Relator: Amir Antônio Martins de Oliveira 45 

Júnior (EMC). Na sequência, a Presidência passou a palavra ao relator. O conselheiro Amir 46 

Antônio Martins de Oliveira Junior leu o seu parecer e se manifestou favorável ao pedido para 47 

mudança de nome do então Instituto do Petróleo, Gás e Energia-INPetro, vinculado ao Centro 48 

Tecnológico, para Ambiente de Inovação, Pesquisa, Empreendedorismo e Tecnologia da UFSC – 49 

InPETU hub. Também, se manifestou favorável às propostas da adequação do foco do InPETU 50 

Hub e de sua governança. A Presidência fez um breve relato sobre o INPetro, informando que: i. 51 

há dificuldades na obtenção de recursos para concluir o prédio; ii. até o momento, foram gastos 52 

30 milhões e a obra ainda está longe de ser finalizada; iii. há vários investimentos necessários 53 

para tornar a infraestrutura aproveitável, que ainda não está "habitável"; iv. a comissão 54 

(Portarias n.º 312/2020/SEC/CTC e 14/2021/SEC/CTC) está trabalhando para conseguir o 55 

"habite-se" do quinto andar, que será o embrião do projeto; v. o CTC procura 56 

alternativas/parcerias para concluir/ocupar o prédio; vi. está difícil a obtenção de financiamentos 57 

da Petrobras, UFSC e CTC; vii. o Sapiens Park está oferecendo à UFSC o terreno onde o prédio 58 

está localizado; viii. é possível solicitar serviços de limpeza e segurança; ix. no momento, não há 59 

recursos para montar a subestação elétrica; x. a UFSC tem 250.000 metros quadrados de área 60 

construível no Sapiens Park, mas não possui recursos para adquirir/ocupar a área. Ato contínuo, 61 

o conselheiro Rodrigo Castelan Carlson pediu a palavra e questionou de que forma os espaços 62 

serão disponibilizados para os departamentos. A Presidência respondeu que a ideia é manter as 63 
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alocações que foram feitas anteriormente, mas sabendo que ainda são necessários novos 64 

recursos para que o Instituto possa ser concluído. O conselheiro Sérgio Peters complementou 65 

informando que está agendada uma reunião na próxima segunda-feira com o Departamento de 66 

Automação para tratar especificamente deste assunto. O conselheiro João Laurindo pediu a 67 

palavra e parabenizou a direção do centro por tomar a iniciativa de finalizar o prédio e indagou 68 

sobre a utilização do prédio para co-working. O conselheiro Sérgio Peters respondeu ao 69 

questionamento informando que são necessárias parcerias externas para que o prédio possa ser 70 

concluído. A conselheira Alcilene Rodrigues Monteiro pediu a palavra e afirmou que se o prédio 71 

se encontra inabitável no momento, a primeira questão a fazer é solucionar o problema da 72 

habitação para, posteriormente, analisar como será feita a alocação dos espaços e demonstrou 73 

preocupação em como o CTC irá angariar recursos para a conclusão das obras. O professor Sérgio 74 

Peters informou que a Comissão foi criada para essa finalidade, de buscar formas de obter 75 

recursos para a finalização das obras. Não havendo mais questionamentos, o item foi posto em 76 

votação e aprovado por unanimidade. Informes gerais. i. O conselheiro Pablo Sezerino pediu a 77 

palavra para deixar sua mensagem de agradecimento à professora Rejane Helena Ribeiro da 78 

Costa, que se aposentou após 41 anos de serviços junto ao curso de graduação em Engenharia 79 

Sanitária e Ambiental da UFSC. A Presidência, em nome da Direção do CTC, também fez seu 80 

agradecimento pela contribuição da professora Rejane no CTC. O conselheiro Renato Lucas 81 

Pacheco sugeriu ao CTC fazer uma homenagem com o envio de um cartão a todos os servidores 82 

que se aposentam no Centro. Na sequência, o Presidente informou que: ii. Foi indicado o Prof. 83 

Edson Bazzo como representante suplente do CTC no Conselho de Curadores da UFSC. iii. Foi 84 

feita a indicação e a nomeação do Prof. Cristian Koliver como representante pro tempore do CTC 85 

na Câmara de Graduação da UFSC. iv. O Prof. Pedro Henrique Hermes de Araújo aceitou convite 86 

para ser representante titular na Câmara de Graduação, vaga que em breve estará disponível. v. 87 

A Direção do CTC está com 37 solicitações de reformas e manutenções cadastras até 18/08/2021. 88 

A Direção informou que está tratando a situação com SEOMA e DMPI e que, em caso de não 89 

haver resultado positivo, será realizado o agendamento de reunião com chefes de 90 

departamentos, Direção do Centro e Reitoria, com o objetivo de dar andamento às reformas. vi. 91 

A próxima etapa de compras inicia em setembro/2021: material de limpeza e ferramentas. vii. 92 

Há reunião de coordenadores de graduação do CTC com o departamento de Matemática 93 

agendada para o dia 19/08 às 14h, para tratar de ajustes nas disciplinas de Cálculo. viii. O boletim 94 

epidemiológico Dengue n. 023-2021, do Governo de SC, alerta sobre o aumento de casos de 95 

dengue, febre chikungunya e zica vírus em SC e no entorno da UFSC. Foram repassadas algumas 96 

orientações de prevenção. ix. Foi publicada a Portaria Normativa n.º 45/2021/GR, que autoriza o 97 

retorno gradual às atividades administrativas presenciais a partir de 20/09/2021 para docentes 98 

e taes já vacinados. Alguns objetivos foram comentados: preparação e identificação de 99 
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ambientes; ajustes nas rotinas e procedimentos; retomada gradual e em período integral, se 100 

houver condições sanitárias; manutenção da oferta de ensino remoto, tanto para graduação, 101 

como para pós-graduação. A Presidência sugeriu propostas para o CTC: autorizar o retorno 102 

gradual às atividades administrativas presenciais a partir de 20/09/2021, preferencialmente em 103 

meio período, para taes e docentes vacinados, para docente que ministra aula no período e/ou 104 

docentes ou taes que possuem filhos na escola. Considerar como caso particular a atividade 105 

presencial o dia todo. A Presidência informou que o objetivo dessas propostas é evitar 106 

aglomeração no horário do almoço e reduzir a ocupação dos ambientes, programando uma volta 107 

gradativa à normalidade. Casos especiais deverão ser analisados: docentes e taes com 108 

comorbidades ou que residam com pessoas que façam parte do grupo de risco; quem usa 109 

transporte coletivo; quem decidiu não se vacinar, pois ainda não há nenhuma normativa que 110 

trate sobre o assunto; locais onde há necessidade de manutenção ainda não realizada. A UFSC 111 

deverá disponibilizar testes de Covid-19. Será necessário realizar um quantitativo de quantos 112 

discentes permanecem em Florianópolis e quantos retornaram para suas residências em suas 113 

cidades de origem, para que seja possível realizar um planejamento de retorno às aulas 114 

presenciais, provavelmente para o ano de 2022. O conselheiro Eduardo Westphal sugeriu a 115 

realização de uma enquete com os discentes por meio do CAGR, para facilitar a obtenção de 116 

dados da situação dos discentes. O Presidente agradeceu a sugestão e informou que irá verificar 117 

a viabilidade com a PROGRAD e dará retorno na próxima reunião dos coordenadores do CTC. Na 118 

sequência, foi apresentado um quantitativo de docentes e taes em cada departamento para que 119 

possam verificar a viabilidade do retorno ao trabalho presencial de forma segura, levando em 120 

consideração o espaço físico e as particularidades de cada servidor. Os departamentos devem 121 

realizar as escalas de comparecimento e o controle de presenças e a Direção do Centro 122 

homologará as propostas dos departamentos. x. Foi apresentado um levantamento do 123 

orçamento de 2021 dos departamentos, do CTC e da UFSC, com alguns detalhes relevantes. Ato 124 

contínuo, o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Ariana Casagrande, 125 

Chefe do Setor de Apoio Administrativo do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se 126 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 18 de 127 

agosto de 2021. 128 
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