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ATA N.° 9 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 julho 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 julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na 1 

sala 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 9/2021/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 Júnior, Milton Pereira, Rafael de Santiago, Gregório Jean 6 

Varvakis Rados, Lucila Maria de Souza Campos, Pablo Heleno Sezerino, Renato Lucas Pacheco,  7 

Ricardo Socas Wiese, Rodrigo Castelan Carlson, Wellington Longuini Repette,  Carlos Enrique 8 

Niño Bohórquez, Cristiano Binder, Cristian Koliver, Eduardo Westphal, Fernando Rangel de 9 

Sousa, Hector Bessa Silveira, Jean Vianei Leite, Liane Ramos da Silva, Maria Elisa Magri, Mônica 10 

Maria Mendes Luna, Pedro Henrique Hermes de Araújo, Camila Michels, Ana Maria Bencciveni 11 

Franzoni, Débora de Oliveira, Antonio Cezar Bornia, Leonardo Hoinaski, Paolo Colosso,  Paulo 12 

de Tarso Rocha de Mendonça, Philippe Jean Paul Gleize,  Sandra Regina Salvador Ferreira, 13 

Telles Brunelli Lazzarin, Vania Bogorny, Werner Kraus Jr., Dante Luiz Juliatto, Roberto Willrich, 14 

Joceli Mayer, William Gerson Matias, Cauê Baasch de Souza, Gabriel Henrique Silva Cidade, 15 

Vitor Castilho Cordova,  Jéssica Farias Pereira, Andre Lenz Barbosa, João Augusto Gehrke 16 

Pessato Paiva, Lucas Ruan de Freitas, Luis Gustavo Sorensen, Karen Borini Battani, 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 do conselheiro Roberto Carlos dos Santos 21 

Pacheco, deu boas-vindas aos Conselheiros Rafael de Santiago e André Wust Zibetti, novos 22 

chefe e subchefe do Departamento de Informática e Estatística, destacando que o subchefe 23 

era o mesmo da gestão anterior. O Presidente também agradeceu a equipe que atua junto à 24 

direção e ao Vice-diretor pelo trabalho realizado durante suas férias. Ato contínuo, a 25 

Presidência colocou em apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada. Na sequência, passou-26 

se ao primeiro item da pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do 27 

Conselho de Unidade do Centro Tecnológico de 30 de junho de 2021. O Presidente informou 28 

que foram feitos aperfeiçoamentos na ata, mas que não houve alterações de conteúdo. Em 29 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-do-centro
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufsc-ctc-direcao-do-centro
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votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. Homologação de aprovações ad 30 

referendum: a) Processo n.º 23080.025398/2021-82. Requerente: EDUARDO LUIZ ORTIZ 31 

BATISTA. Assunto: Progressão para a Classe D (Associado), nível 2 b) Processo n.º 32 

23080.015017/2020-76. Requerente: LUIZ EDUARDO FONTOURA TEIXEIRA. Assunto: 33 

Progressão para a Classe D (Associado), nível 3. c) Processo n.º 23080.015018/2020-11. 34 

Requerente: LUIZ EDUARDO FONTOURA TEIXEIRA. Assunto: Progressão para a Classe D 35 

(Associado), nível 4. d)  Processo n.º 23080.010529/2021-92. Requerente: MARIA ELIZA NAGEL 36 

HASSEMER. Assunto: Progressão para a Classe D (Associado), nível 1. e) Processo n.º 37 

23080.023018/2021-75. Requerente: ORLANDO MARTINI DE OLIVEIRA. Assunto: Progressão 38 

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

de progressão foram homologadas por unanimidade. f) Processo: 23080.028084/2021-31. 40 

Requerente: Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas. Assunto: Vaga de docente 41 

em chamada de Redistribuição (Campo de Conhecimento: Engenharia de Produção). Em 42 

votação, a aprovação ad referendum foi homologada por unanimidade. 3) Processos de adesão 43 

ao serviço voluntário. a) Processo n.º 23080.026185/2021-78. Requerente: Eng. Roberto 44 

Sanches Crepaldi. Relatora: Lucila Maria de Souza Campos. A relatora leu o parecer e se 45 

manifestou favorável ao pedido. O item foi posto em votação e aprovado por unanimidade. b) 46 

Processo n.º 23080.026181/2021-90. Requerente: Eng. Leonardo Pereira Papais. Relatora: 47 

Lucila Maria de Souza Campos. A relatora leu o parecer e se manifestou favorável ao pedido. O 48 

item foi posto em votação e aprovado por unanimidade. O presidente informou que, ao que 49 

tudo indica, a UFSC está sem o contrato para a concessão de seguro de acidentes pessoais para 50 

os participantes do Programa de Serviço Voluntário, conforme prevê a Resolução Normativa nº 51 

67/2015/CUn, e que iria verificar junto à SEPLAN a regularização dessa situação. c) Processo 52 

n.º 23080.025995/2021-15. Requerente: Neri dos Santos. Relator: Ricardo Socas Wiese (ARQ). 53 

O relator leu o parecer e se manifestou favorável ao pedido. O item foi posto em votação e 54 

aprovado por unanimidade. d) Processo n.º 23080.008389/2021-27. Requerente: Antônio 55 

Edésio Jungles. Relator: Rodrigo Castelan Carlson (DAS). O relator leu o parecer e se manifestou 56 

favorável ao pedido. O item foi posto em votação e aprovado por unanimidade. e) Processo n.º 57 

23080.003382/2021-19. Requerente: Sérgio Colle. Relator: Gregório Jean Varvakis Rados (EGC). 58 

Relatoria de vista: Cauê Baasch de Souza. O relator de vista leu o parecer e se manifestou 59 

contrário ao pedido. O relator Gregório Jean Varvakis Rados apresentou um resumo de seu 60 

parecer e se manifestou favorável ao pedido. O conselheiro Amir Antônio Martins de Oliveira 61 

Júnior solicitou a palavra para ler uma complementação ao parecer emitido pela prof.ª Marcia 62 

B. H. Mantelli, integrante do processo em tela, e solicitou a inclusão do referido documento no 63 

processo, no que foi atendido pela Presidência. Na sequência, diversos conselheiros pediram a 64 

palavra, manifestando-se favoráveis e contrários à solicitação de adesão ao Programa de 65 

Serviço Voluntário do requerente, havendo longa discussão. Terminada a discussão, o 66 

Presidente indicou a necessidade de encaminhar o tema e destacou que o que estava se 67 
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decidindo no Conselho era se o CTC queria o prof. Sérgio Colle como participante do Programa 68 

de Serviço Voluntário, baseado nas convicções que cada conselheiro tinha sobre o assunto e 69 

sobre questões de ordem técnica inerentes a essa atividade, que envolvem a capacidade de 70 

ensino, postura como pessoa, entre outras, pois se tratava da formação de pessoas. Salientou, 71 

ainda, que a figura do professor voluntário, assim como do orientador de pós-graduação, não 72 

era um direito adquirido. Em seguida, consultou os conselheiros sobre a forma de 73 

encaminhamento para votação, tendo sido definido que, primeiramente, seria votado o 74 

parecer do relator Gregório Jean Varvakis e, em seguida, o parecer de vista, do conselheiro 75 

Cauê Baasch de Souza. O Presidente informou que, se ambos fossem aprovados, seria feita a 76 

votação de um parecer contra o outro. Ato contínuo, em votação, o parecer favorável à 77 

solicitação de adesão ao serviço voluntário, emitido pelo conselheiro Gregório Jean Varvakis 78 

Rados, foi reprovado por maioria. Na sequência, em votação, o parecer de vista, contrário à 79 

solicitação de adesão ao serviço voluntário, emitido pelo conselheiro Cauê Baasch de Souza, foi 80 

aprovado por maioria. O conselheiro Renato Lucas Pacheco solicitou que constasse em ata a 81 

declaração de seu voto favorável ao pedido do requerente, considerando apenas o rito 82 

processual. Informes gerais. O Presidente informou que: i. a próxima promoção para Professor 83 

Titular está prevista para 19/11/2021. Solicitou aos chefes de departamento a divulgação junto 84 

aos docentes que já estão aptos a pleitear essa promoção; ii. o CTC está com muitas demandas 85 

emergenciais de manutenção: infiltrações no INE, infiltrações no EQA, fachada do ENS, 86 

problema hidráulico do IEB/EEL, dentre outras. Destacou que todos os encaminhamentos estão 87 

sendo feitos e pediu paciência aos interessados diante do quadro apresentado; iii. a 88 

Universidade faz praticamente todos os encaminhamentos referentes a contração de obras, 89 

serviços e compras com base na Lei nº 8.666/93, que prevê a dispensa de licitação para valores 90 

de até R$33.000,00, para obras e serviços de engenharia, e até R$17.600,00, para demais 91 

serviços e compras. Entretanto, recentemente foi aprovada a Lei nº 14.133/2021, que amplia 92 

esses valores. Por este motivo, a direção do CTC solicitou ao prof. Fernando Richartz, secretário 93 

da SEPLAN, um estudo para verificar a possibilidade de aplicação dessa lei, que permite a 94 

dispensa de licitação em outra modalidade e com valores de até R$100.000,00, para obras e 95 

serviços de engenharia, e até R$50.000,00, para demais serviços e compras. A ideia seria 96 

utilizar essa nova regulamentação para implementação de um pacote emergencial de 97 

manutenção anual para o CTC, por meio da modalidade de contratação de serviços para obras 98 

de pequeno valor, e para compras, respeitados os valores estipulados na lei. Destacou que o 99 

problema atrelado a utilização dessa nova lei é a falta de capacitação de pessoal técnico para 100 

aplicá-la. Informou que houve a liberação do valor bloqueado no orçamento da UFSC. Outra 101 

boa notícia é que a contratação de projetos está bem maior do que em 2020. A cota de 102 

importação com isenção para 2021 está zerada no país todo desde junho/2021. Em 2020, 103 

tivemos cota de US$ 300 milhões e, em 2021, estamos com US$ 93,29 milhões; iv. em razão da 104 

volta às aulas presenciais, nos ensinos fundamental e médio, muitos servidores (técnicos e 105 
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docentes) e discentes estão solicitando o acesso e permanência em seu ambiente de trabalho 106 

ou pesquisa durante o período de aula dos filhos, para reduzir o número de deslocamento para 107 

levá-los e buscá-los na escola. Desta forma, para começar a discussão no âmbito do CTC, por 108 

parte da Direção, o Presidente manifestou a possibilidade de autorização de acesso ao CTC, 109 

para quem já estiver vacinado, preferencialmente por meio período, sendo que, para efeito de 110 

concessão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, a jornada de trabalho desses 111 

servidores será sinalizada como presencial. Para a autorização será solicitada a carteira de 112 

vacinação e a indicação do período de permanência no espaço de trabalho/pesquisa. Quanto 113 

ao retorno presencial de atividades didáticas na UFSC, a previsão continua sendo 2022, em 114 

razão de todo planejamento necessário referente às atividades de ensino e infraestrutura, bem 115 

como a necessidade de sinalização antecipada aos estudantes, para que estes possam se 116 

programar; v. foi criada a comissão de acolhimento de alunos calouros no CTC 2021.1; vi. foi 117 

criada a comissão Heteroidentificação de Fenótipo do CTC, para atender os programas de PG, 118 

com os seguintes membros: prof.ª Débora de Oliveira (EQA) – Presidente, prof.ª Maria Elisa 119 

Magri (ENS), TAE Patrícia Ida Gonçalves Pinheiro (CAA-CTC), mestrando Robert José de Paula 120 

Gonçalves (PPGEAS) e o doutorando Ramon Mayor Martins (PPGCC), conforme portaria nº 121 

198/2021/SEC/CTC. vii. está sendo descontingenciado o valor orçamentário de custeio da 122 

UFSC, mas ainda ficará menor do que o de 2020. O Vice-Presidente informou que será 123 

realizada uma reunião para tratar sobre possíveis atividades de extensão para alunos. Será um 124 

evento aberto, a ser divulgado em breve. Por fim, questionado pelo conselheiro Renato Lucas 125 

Pacheco, o Presidente informou que as reformas do Teixeirão e do piso do EEL não foram 126 

citadas entre as reformas pendentes, porque já estavam encaminhadas. Ato contínuo, o 127 

Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Juliana Blau, Chefe em 128 

exercício do Setor de Apoio Administrativo do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se 129 

aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 28 de 130 

julho de 2021. 131 
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