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ATA Nº 603 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA AMPLIADA 

 DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

Ata da sessão extraordinária ampliada, 
reunião 603, do Conselho de Unidade do 
CED, realizada no dia vinte e dois de maio de 
2015, às dezesseis horas, no Auditório do EFI. 
 

Ao vigésimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, no 1 

Auditório do EFI, reuniu-se o Conselho de Unidade do CED, convocado extraordinariamente 2 

pela Convocação nº 13/CED/2015, com a presença de conselheiros e comunidade em geral. 3 

O presidente abriu a sessão agradecendo a presença dos representantes da Reitoria, alunos, 4 

professores, servidores e comunidade em geral. Após, convidou para compor a mesa o Chefe 5 

de Gabinete, Carlos Antonio Oliveira Vieira; o Pró- Reitor de Planejamento e Orçamento, 6 

Antonio Cezar Bornia e o Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Rogério Luiz de Souza. 7 

Agradeceu também a presença do Prefeito do Campus, Nailor Novaes Boianovsky, Diretor 8 

do Departamento de Manutenção Predial e de Infraestrutura, José Fabris e da Secretária 9 

Adjunta da SEGESP, Juliana Blau. O presidente da sessão propôs o seguinte 10 

encaminhamento para a apresentação das respostas da Reitoria às demandas encaminhadas 11 

pela Direção do CED relativas à reforma do Bloco A: trinta minutos para apresentação das 12 

respostas pelos representantes da Reitoria; dez minutos para explanação dos membros da 13 

Comissão de Negociação;  dez minutos para manifestação da Direção do CED; trinta minutos 14 

para perguntas de esclarecimento em relação àquilo que foi apresentado e quinze minutos 15 

para os demais encaminhamentos. O presidente colocou em apreciação o encaminhamento. O 16 

conselheiro Marino Mondek solicitou que o tempo para apresentação das respostas pelos 17 

representantes da Reitoria fosse reduzido para vinte minutos. Diante da consulta ao Chefe de 18 

Gabinete, o qual aceitou a proposta de redução do tempo, a solicitação do conselheiro foi 19 

atendida. Após, o presidente passou a palavra ao Chefe de Gabinete, que iniciou a exposição 20 

em tela ampla do Memorando Circular 25/2015/GR – Assunto: Processo nº 21 

23080.020956/2015-75, referente às ações realizadas e a serem realizadas pelas Pró-Reitorias 22 

respectivas. Após a exposição dos pontos pelo Chefe de Gabinete, e não havendo interesse 23 

por parte de nenhum representante da Reitoria, o presidente passou a palavra à Comissão de 24 

Negociação, que procedeu a apresentação de seus membros antes de iniciar a fala: Comissão 25 

formada pelas estudantes Julia, Josiane, Camila, Hellen e Taís; Comissão formada pelos 26 
docentes Alan, Jocemara, Patrícia, Astrid e Roselane. Um dos representantes da Comissão 27 

formada pelos professores iniciou a fala pela exposição dos problemas do CED e afirmou que 28 

a solicitação de compras de materiais e equipamentos foi realizada pelo CED, mas que a Pró-29 

Reitoria de Planejamento e Orçamento alegou falta de recursos. Aproveitou a oportunidade 30 

para agradecer ao Conselho da Unidade pelos encaminhamentos. Além disso, solicitou o 31 

reconhecimento pela Reitoria da Comissão de Negociação como representante constituída 32 

formalmente para representar o curso de Pedagogia. Um representante da Comissão formada 33 

pelos estudantes alegou a falta de datas de início e fim da obra no documento apresentado 34 

pela Reitoria e destacou o descaso da Reitora que não estava presente. Além disso, realizou 35 
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alguns questionamentos em relação à visita da empresa no Bloco A do CED para 36 

reconhecimento e concordância na realização da obra. Com a palavra, o Chefe de Gabinete 37 

explicou que os prazos foram estabelecidos por cada Pró-Reitoria envolvida na demanda e 38 

afirmou que as datas estão fixadas no documento. Garantiu a disponibilidade para realização 39 

de reunião com a Comissão de Negociação e informou que, em virtude de um compromisso 40 

externo, a Reitora não pôde estar presente, enviando os Pró-Reitores executivos da Reitoria 41 

para atender as demandas do CED de maneira prática e efetiva. Após demais 42 

esclarecimentos, a palavra foi repassada à Direção do CED, que convidou a Comissão de 43 

Negociação para participar da próxima reunião do Conselho da Unidade que trataria do 44 

assunto relacionado à reforma do Bloco A. O presidente esclareceu que o servidor Mario 45 

Augusto Nishiyama realizou todos os procedimentos de solicitação de compras corretamente 46 

e que a servidora Luana Schieffelbein estaria fazendo curso para realizar e acompanhar os 47 

próximos encaminhamentos de compras. Afirmou que o atendimento às demandas do Centro 48 

não poderia mais ser adiado, pois a comunidade do CED estaria perdendo a paciência. O 49 

conselheiro Marino Mondek questionou sobre as compras que seriam realizadas até início do 50 

mês de maio e que não foram feitas. Comentou sobre a coincidência entre as datas de início 51 

da reforma e o término do mandato da Reitora e questionou sobre a ausência da Reitora na 52 

reunião. A estudante Carol questionou sobre as obras de acessibilidade no Bloco A do CED e 53 

sobre a ausência da Reitora na sessão. A estudante Carolina questionou sobre segurança 54 

estrutural do Bloco A do CED, sobre os sistemas preventivos de incêndio e sobre a realização 55 

da reforma ainda na gestão desta reitoria. O Chefe de Gabinete informou que as devidas 56 

providências sobre as compras imediatas para o CED estariam sendo encaminhadas através 57 

da Pró-Reitoria de Administração. Afirmou que a agenda da Reitora estaria cheia, com várias 58 

reuniões, inclusive com Ministros. Sobre a questão da acessibilidade, informou que estaria 59 

sendo realizada a aquisição de diversos elevadores, bem como a contratação de empresa para 60 

contemplar a acessibilidade e o sistema preventivo de incêndio e que após a reforma, o Bloco 61 

A estaria todo dentro das normas vigentes. A estudante Carol questionou sobre a entrada da 62 

Reitora pela porta dos fundos na última reunião do Conselho Universitário e sobre a agenda 63 

das reitoras, que não atendem as solicitações de reunião desde o dia primeiro de abril do 64 

corrente ano. O Chefe Gabinete chamou o Prefeito do Campus, Nailor Novaes Boianovsky, 65 

para proceder alguns esclarecimentos. O Prefeito afirmou que foi realizada recentemente uma 66 

revisão elétrica geral, acompanhada pelo Administrador de Edifícios do CED, Augusto Sardá 67 

Vieira, inclusive com a realização de avaliação de um Engenheiro Eletricista que emitiu um 68 

laudo técnico. O conselheiro Marino Mondek propôs que os estudantes se retirassem da 69 

sessão e levassem a boneca representando a Reitora confeccionada por eles até a sala dela na 70 

Reitoria. Os estudantes se retiraram da reunião. A professora Jocemara da Comissão de 71 

Negociação solicitou esclarecimentos em relação às datas apontadas e as garantias dos 72 

recursos ao CED que foram expostos na mesa de negociação. O Chefe de Gabinete informou 73 

que foi divulgado um Decreto sobre recursos disponíveis, mas que ainda não havia sido 74 

analisado em virtude de ter sido publicado horas antes da reunião. O Professor Alan da 75 

Comissão de Negociação solicitou a realização de outra rodada de negociações, tendo em 76 

vista que não haveria mais nenhuma reunião marcada entre a Reitoria e a Comissão de 77 

Negociação. Questionou também sobre a adesão à ata de registro de preços do Exército, 78 
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conforme documento elaborado pela Reitoria e apresentado na reunião e afirmou que o 79 

Regime Diferenciado de Contratações Públicas não apresenta nenhuma vedação à contratação 80 

integrada e ponderou que, o documento apresentado pela Reitoria em resposta às demandas 81 

do CED não ter sido encaminhado à Comissão de Negociação preliminarmente para análise e 82 

discussão, parecia um ato de má fé por parte da Reitoria. O conselheiro William Barbosa 83 

Vianna afirmou que o Conselho da Unidade sempre esteve envolvido no contexto da situação 84 

do CED e questionou o que haveria acontecido entre os anos de dois mil e treze e dois mil e 85 

quatorze, período em que o CED deixou de ser prioridade para a Reitoria. O Chefe de 86 

Gabinete afirmou que a situação do CED vem desde o ano de dois mil e três e que voltou à 87 

tona no ano de dois mil e treze, após a demanda ter sido reapresentada no Conselho 88 

Universitário. Afirmou ainda que o Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia 89 

não consegue atender todas as demandas da UFSC e que, em virtude de decisões judiciais, o 90 

Colégio de Aplicação teve que ser todo revisado, tornando-se prioridade. A professora 91 

Roselane, membro da Comissão de Negociação, afirmou que o Conselho da Unidade e a 92 

Comissão de Negociação teriam naturezas diferentes, pois o Conselho seria institucional e 93 

sugeriu um diálogo direto entre a Reitoria e a Comissão. Solicitou ao Chefe de Gabinete o 94 

agendamento de uma nova reunião em que a Comissão pudesse participar sem prejuízo de 95 

outras atividades. O Chefe de Gabinete garantiu, para os próximos dias, o agendamento de 96 

uma reunião da Reitoria com a Comissão de Negociação. O Pró- Reitor de Planejamento e 97 

Orçamento, Antonio Cezar Bornia afirmou a existência de várias demandas com alta 98 

prioridade em toda a Universidade e informou que apresentou uma proposta de elaboração de 99 

uma matriz de prioridades e acompanhamento concomitante de várias grandes demandas. 100 

Afirmou que um dos problemas apresentados pela Universidade é o número limitado de 101 

arquitetos no Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia e que uma das 102 

alternativas encontradas para a realização de serviços e aquisição de matérias seriam as atas 103 

existentes. O professor Santiago Pich questionou sobre as garantias por parte da Reitoria em 104 

relação aos recursos disponíveis para a realização da obra do Bloco A, se foram realizados 105 

contatos com a empresa que seria contratada para realização da obra e se a empresa enviou 106 

alguma resposta formal. Questionou, ainda, sobre os recursos disponíveis para a aquisição de 107 

material permanente e qual seria o prazo para a efetivação das compras. Ponderou que o final 108 

do movimento estaria condicionado à garantia efetiva da obra e afirmou que, caso a 109 

paralisação terminasse e as demandas não fossem atendidas, o movimento viria ainda mais 110 

forte no futuro. A professora Astrid, membro da Comissão de Negociação, questionou sobre 111 

a visita da empresa que realizaria a obra do Bloco A, agendada para o próximo dia vinte e 112 

oito de maio e sobre a possibilidade desta empresa não aceitar executar efetivamente a obra. 113 

O Chefe de Gabinete informou que foi solicitada a adesão à Ata de Registro de Preços ao 114 

Exército e confirmou que a empresa poderia realmente não aceitar realizar a obra, mas que a 115 

Reitora e sua equipe não iriam poupar esforços para a concretização da obra. O presidente 116 

agradeceu a presença de todos e confirmou a convocação de uma reunião extraordinária do 117 

Conselho da Unidade nos próximos dias para tratar do Memorando Circular 25/2015/GR – 118 

Assunto: Processo 23080.020956/2015-75 encaminhado pela Reitoria ao CED. Nada mais 119 

havendo a tratar, o presidente da sessão, conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do 120 

CED, deu por encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Tatiane Terezinha da Silva 121 
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Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 122 

assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor presidente. Florianópolis, vinte 123 

e dois de maio de dois mil e quinze. 124 


