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ATA N.° 16 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

 

Ata da Sessão Ordinária do Conselho 

Universitário, realizada no dia 29 de agosto de 

2012, às 8 horas e trinta minutos, na sala “Prof. 

Ayrton Roberto de Oliveira”. 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às oito horas e trinta 1 

minutos, na sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário, 2 

convocado por meio do Ofício Circular n.° 16/CUn/2012, com a presença dos Senhores 3 

Conselheiros: Lúcia Helena Martins Pacheco, Roselane Fátima Campos, Joana Maria Pedro, 4 

Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, Edemar Roberto Andreatta, Marília Terezinha Sangoi 5 

Padilha, Sônia Gonçalves Carobrez, Vera Bazzo, Carlos Alberto Marques, Arício Treitinger, 6 

Francine Lima Gelbecke, Tarciso Antonio Grandi, Méricles Tadeu Moretti, Ubaldo César 7 

Balthazar, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Fábio Luiz Lopes da Silva, André Rutigliani 8 

Berri, Edison Roberto de Souza, Saray Giovana dos Santos, Nazareno José de Campos, Maria 9 

Soledad Etcheverry Orchard, Alexandre Marino Costa, Sebastião Roberto Soares, Wellington 10 

Longuini Repette, Frank Siqueira, Nelson Casarotto Filho, Sayonara de Fátima Faria Barbosa, 11 

Ildemar Egger, José Leomar Todesco, Iolanda da Cruz Vieira, Flávio Rubens Lapolli, 12 

Fernando Diefenthaeler, Luiz Otávio Pimentel, Josalba Ramalho Vieira, Alessandra Tagliari 13 

Caetano da Silva, Otávio Pereira, Miguel Arcângelo Broering, Gerson Rabelo Napoleão, Julio 14 

Eduardo Ornelas Silva, Edwilson Ribeiro, Giordano de Azevedo, Murilo Rodrigues Rosa, 15 

Arland Tassio de Bruchard Costa, João Carlos Cichaczewski, Rodrigo da Silveira 16 

Vasconcelos, Mariana Oliveira Decarli, Igor de Barros Ferreira Dias, Lilian Back e dos 17 

convidados Professor Paulo Cesar Leite Esteves – Diretor Geral do Campus de Araranguá e 18 

Professor Luis Fernando Calil, representante do Campus de Joinville, sob a Presidência da 19 

Professora Roselane Neckel, Reitora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 20 

Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Ato 21 

contínuo, justificou a ausência dos Conselheiros Felicio Wessling Margotti, Flávio da Cruz, 22 

Antonio Renato P. Moro, Kenya Schmidt Reibnitz, Aldaléa Sprada Tavares, Arnoldo Debatin 23 

Neto e Alessandro Pinzani. O Conselheiro Alexandre Marino justificou a ausência da 24 

Professora Elisete Dahmer Pfitscher, Vice-Diretora do Centro Sócio-Econômico e do 25 

Conselheiro Helton Ricardo Ouriques. Em seguida, a Presidência submeteu à apreciação a 26 

ordem do dia. A Presidência solicitou que o item 2 da pauta - Proposta de alteração do 27 

Calendário Acadêmico 2012/2 fosse discutido em regime de urgência. Em votação, o 28 

Conselho Universitário aprovou por unanimidade a discussão do item 2 em regime de 29 

urgência.  Na sequência, a Presidência informou que o Comando Local de Greve da Seção 30 

Sindical do Andes solicitou sessão aberta. Em discussão, o Conselheiro Méricles Tadeu 31 

Moretti sugeriu que fosse permitido assento nesta reunião à Seção Sindical Andes e Apufsc 32 

Sindical; o Conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva concordou que a sessão fosse aberta, mas 33 

sem manifestação dos ouvintes; a Conselheira Adriana D'Agostini concordou que a sessão 34 

fosse aberta; o Conselheiro Arício Treitinger sugeriu que fosse permitida a participação de um 35 

representante da Seção Sindical Andes e Apufsc Sindical, tendo em vista que a reunião é 36 
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transmitida ao vivo, não há necessidade de sessão aberta; o Conselheiro João Carlos 37 

Cichaczewski solicitou que fosse concedida a participação de dois discentes do Campus de 38 

Araranguá que estavam lhe acompanhando; a Conselheira Vera Bazzo concordou que a 39 

sessão fosse aberta e disse que é quase de praxe realizar sessão aberta em momentos 40 

decisivos; o Conselheiro Wellington Longuini Repette disse que ouviu na rádio CBN um 41 

convite para que a comunidade acesse o site da Universidade e acompanhe a reunião, 42 

também, disse que se preocupava com a inibição que os conselheiros pudessem ter numa 43 

sessão aberta e relatou sobre uma manifestação que ocorreu na última reunião, 44 

especificamente após a votação do assunto da pós-graduação, em que uma pessoa se 45 

manifestou de forma deselegante com a palavra "vergonha" e solicitou à presidência que 46 

reprimisse esse tipo de manifestação nas reuniões do conselho. A Presidência esclareceu que 47 

no início daquela reunião foi solicitado que houvesse respeito e que o direito à fala seria dos 48 

conselheiros e no momento da manifestação foi solicitado respeito aos conselheiros. Em 49 

votação, foi aprovado por maioria que a sessão não fosse aberta. Na sequência, a  Presidência 50 

consultou os conselheiros sobre a participação, como observadores, de seis representantes do 51 

comando local de greve da Seção Sindical Andes e da Apufsc Sindical, com o mesmo número 52 

de representantes. Em votação, foi aprovado por maioria a participação de seis representantes 53 

da Seção Sindical Andes e da Apufsc Sindical. A Presidência consultou os conselheiros sobre 54 

a participação de dois discentes do Campus de Araranguá.  Em votação, foi aprovado por 55 

unanimidade a participação de dois discentes do Campus de Araranguá. Na sequencia, a  56 

Presidência consultou os conselheiros sobre a participação como observadores da repórter 57 

Gabriela Duarte do Cotidiano, da equipe da Agecom e do Tjufsc. O Conselheiro  Carlos 58 

Alberto Marques manifestou-se contrário à solicitação e sugeriu que a Presidência fizesse 59 

uma coletiva com a imprensa da Universidade. Em votação, foi aprovado por maioria a 60 

participação, como observadores, do Cotidiano, Agecom e Tjufsc. A Presidência, também, 61 

consultou os conselheiros sobre a participação do SBT para realizar imagens do momento em 62 

que seria discutido o calendário acadêmico. Em votação, foi aprovado por maioria a 63 

participação do SBT para realizar imagens. A Presidência solicitou participação do Professor 64 

Airton Lisle Cerqueira Leite Seelaender, Secretário da Secretaria Especial de Assuntos 65 

Institucionais, da Professora Simone Matos Machado, Pró-Reitora Interina da Pró-Reitoria de 66 

Assuntos Estudantis e da Tattiana Texeira, Assessora de Imprensa do Gabinete da Reitoria. 67 

Em votação, foi aprovado por unanimidade. Na sequência, a Presidência deu continuidade à 68 

sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da 69 

sessão extraordinária, realizada em 7 de agosto de 2012. O documento foi aprovado por 70 

unanimidade. 2. Processo n.º 23080.042636/2011-42 - Proposta de alteração do Calendário 71 

Acadêmico 2012/2. A Presidência passou a palavra à Conselheira Relatora Sônia Gonçalves 72 

Carobrez, que procedeu à leitura de seu Parecer, favorável à proposta de reorganização do 73 

calendário acadêmico do segundo semestre de 2012, com início da primeira etapa previsto 74 

para 3/9/2012 e término em 22/12/2012 e a segunda etapa com início previsto para 18/2/2013 75 

e término em 28/2/2013. O recesso escolar ficou reservado para o período entre 24/12/2012 a 76 

17/2/2013.  E, também, destacou as seguintes datas: o período excepcional (29/08 a 02/09) 77 

para ajustes de matrícula para calouros e veteranos; o período excepcional (29/08 a 31/08) 78 

para o redimensionamento de vagas nas disciplinas/turmas pelas Coordenadorias de Curso, 79 

para a digitação de notas 2012.1 e para as atualizações no cadastro de turmas/disciplinas – 80 

2012/2; o período de 29 a 31/08: Coordenação pelo DAE, com vistas à matrícula para 2012/2 81 

(Cadastro de disciplinas, de turmas, currículos, alunos); o dia 03/09/2012 para o início do 82 

semestre letivo 2012.2 para os cursos de graduação e de pós-graduação; o dia 17/09/2012 para 83 
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início do terceiro período letivo 2102/3: Curso de Engenharia de Materiais; período 84 

compreendido entre 18/09 a 21/09 para ajustes de matrícula para veteranos do Curso de 85 

Engenharia de Materiais; 21/09: data prevista para o término do segundo trimestre para os 86 

cursos de pós-graduação; dia 28/09: reservado para última chamada do concurso vestibular 87 

2012, com vistas à matrícula para o segundo semestre; dia 01/10: previsto para início do 88 

terceiro trimestre para os cursos de pós-graduação; dia 03/10: como último dia para matrícula 89 

inicial de Calouros relativa à última chamada do Vestibular, para ingresso em 2012/2; os dias 90 

15, 16 e 17/12: período reservado ao Processo Seletivo vestibular 2013; dia 16/12: para o 91 

término do internato médico; dia 21/12: Término do terceiro período letivo (2012/3) do Curso 92 

de Engenharia de Materiais; dia 21/12: data prevista para o término do segundo semestre para 93 

os cursos de pós-graduação e para o término do terceiro trimestre para os cursos de pós-94 

graduação; Período entre 21 a 26/12: Período para realização de matrícula, referente ao 95 

período 2013/1 no Curso de Eng. de Materiais; Período entre 31/01/2013 e 01/02/2013: 96 

Período de matrícula inicial (calouros) 2013.1 e 2013.2 Curso de Engenharia de Materiais; 97 

04/02: Curso de Engenharia de Materiais: Início do primeiro período letivo – 2013.1; DIA 98 

18/02: REINÍCIO DO SEMESTRE LETIVO 2012.2, Dias 18 e 19/02: Período de matrícula 99 

inicial dos Calouros 2013/1 e 2013/2, nas Coordenadorias dos Cursos.  Dia 28/02: TÉRMINO 100 

DO SEMESTRE LETIVO – 2012/2 (PARA OS CURSOS SEMESTRAIS DE 101 

GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO). 05/03: Publicação pelo DAE, do Edital de 2ª 102 

chamada do Concurso Vestibular 2013. 17/03: TÉRMINO DO RECESSO ESCOLAR; 18/03: 103 

INICIO DO PERÍODO LETIVO – 2013/1 (PARA CURSOS SEMESTRAIS DE 104 

GRADUAÇÃO E CURSOS TRIMESTRAIS E SEMESTRAIS DE PÓS-GRADUAÇÃO). 20 105 

a 03/05: PERÍODO DE COLAÇÃO DE GRAU – 2012.2. A Presidência passou a palavra à 106 

Conselheira Roselane Fátima Campos que destacou que a proposta de reorganização do 107 

calendário acadêmico 2012.2 foi formulada pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Pró-108 

Reitoria de Pós-Graduação (Propg) e Coordenação do Curso de Engenharia de Materiais, e 109 

que a Prograd realizou levantamentos dos cenários possíveis para o reinício do semestre. 110 

Informou que no dia 21 de agosto foi realizada uma reunião com a participação das Reitoras, 111 

Prograd e Diretores de Centro em que foi apresentada a proposta de reinício do semestre em 112 

3/9, nesta reunião vários diretores de centro se manifestaram, avaliaram as condições de seu 113 

centro de ensino e comprometeram-se a retornar a discussão nos seus centros e posicionarem-114 

se posteriormente, conforme ocorreu na última reunião deste conselho. Disse, também, que 115 

diante deste cenário e do possível retorno dos servidores, a Prograd fez uma força tarefa para 116 

que as condições necessárias ao início do semestre pudessem ser concretizadas, informou que 117 

os professores substitutos a serem contratados e professores efetivos a tomar posse estavam 118 

sendo contatados pelos chefes de departamentos para entregarem os documentos necessários 119 

para contratação e assinar o contrato na Secretaria de Gestão de Pessoas (Segesp) a partir do 120 

dia 3/9. E com relação ao espaço físico, informou que  o Bloco I, construído próximo ao CCB 121 

e CFM, foi entregue à gestão atual em condições precárias, impossível de ser utilizado, salvo 122 

se houvesse colaboração de todas as pró-reitorias para garantir que o bloco fosse finalizado e 123 

disponibilizado no dia 3/9 para alocação de salas de aula. Fez um agradecimento especial  124 

pela mobilização da Reitora e Vice-Reitora, Pró-Reitoria de Administração (Proad), Pró-125 

Reitoria de Planejamento (Proplan), Prefeitura do Campus e Departamento de Obras e 126 

Manutenção Predial (Domp).  A Professora Lúcia Helena Martins Pacheco complementou 127 

que o Bloco I foi inaugurado sem água e energia elétrica, em 10/5, pela gestão anterior. A 128 

Conselheira Roselane Fátima Campos retomou a palavra e fez um relato sobre o prazo de 129 

matrícula que precisa ser rigorosamente cumprido por todos, e também informou que orientou 130 
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as chefias de departamento, onde houveram disciplinas não concluídas, para elaborarem o seu 131 

plano de reposição de aulas, encaminharem à Prograd e à apreciação do colegiado do 132 

departamento para aprovação e registro em ata. A Conselheira Roselane Fátima Campos 133 

concluiu o seu relato afirmando que é possível e necessário que fosse iniciado o semestre. A 134 

Presidência passou a palavra à Professora Lúcia Helena Martins Pacheco, Vice-Presidente 135 

deste conselho, informou que desde o dia 11/5, quando assumiu a atual gestão, levantamentos 136 

estão sendo feitos de tudo o que foi e precisa ser realizado, não só para garantir o semestre de 137 

2012.2, mas para cumprir as metas do Reuni. Declarou, também, que o Campus de Araranguá 138 

está numa situação bastante crítica, tendo em vista que o segundo prédio já deveria estar 139 

pronto, mas o projeto iniciado em 2009 só foi finalizado e licitado agora. Disse que no 140 

momento são necessárias dezoito salas de aula, mas o prédio atual só comporta oito salas, 141 

sendo assim, está sendo negociado, juntamente com a Procuradoria, o aluguel do prédio da 142 

Unisul que fornece condições para comportar os cursos da área tecnológica e o curso de 143 

fisioterapia, que necessita de laboratório anatômico. Na sequência, a Presidência consultou os 144 

conselheiros sobre o pedido de concessão de manifestação de um representante da Apufsc 145 

Sindical e Seção Sindical Andes, com direito a fala por três minutos. Em votação, foi 146 

aprovado por maioria. A Presidência passou a palavra ao Professor Carlos Mussi, Presidente 147 

da Apufsc Sindical. O Professor Carlos Mussi reiterou que este Conselho homologue a data 148 

de 3/9 para início das aulas do segundo semestre de 2012. A Presidência passou a palavra ao 149 

Professor Paulo Rizzo, Presidente da Seção Sindical Andes. O Professor Paulo Rizzo relatou 150 

sobre a greve dos docentes das Universidades Federais vinculados à Seção Sindical Andes, e 151 

solicitou apoio ao Conselho que se manifeste à reabertura de negociações entre o comando 152 

nacional de greve dos docentes e o governo, e convidou a todos a participarem do debate 153 

sobre a carreira dos docentes, que será realizado no dia 29/8. A Presidência retomou a palavra 154 

e colocou em discussão o item  2 - Proposta de alteração do Calendário Acadêmico 2012/2. O 155 

Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias solicitou prorrogação do ajuste manual de matrícula, 156 

tendo em vista que muitos estudantes não retornaram à cidade. A Conselheira Roselane 157 

Fátima Campos respondeu que verificará a possibilidade de alterar o período de reajuste 158 

manual de matrícula, e ressaltou que foi comunicado às chefias de departamento que durante 159 

o período de ajuste e consolidação de matrícula não seja atribuída falta aos estudantes. A 160 

Professora Lúcia Helena Martins Pacheco informou que foi recebido um abaixo assinado de 161 

1.758 estudantes solicitando o início do semestre no dia 3/9 e disponibilizou o documento aos 162 

conselheiros. A Professora Roselane Fátima Campos retomou a palavra e complementou que, 163 

após à aprovação do calendário acadêmico, será encaminhada uma mensagem a todos os 164 

estudantes, via cagr, comunicando que a partir desta data está disponível o ajuste de matrícula. 165 

O Conselheiro João Carlos Cichaczewski disse que no abaixo assinado recebido pelas 166 

Reitoras, só constam o nome, e-mail e cidade, portanto não há certeza se todos são estudantes 167 

desta Universidade, também informou que a Presidente e a Vice-Presidente deste Conselho 168 

são conselheiras, portanto tem voto e não está sendo costume a Presidente e a Vice-Presidente 169 

votarem. A Presidência respondeu que consta no regimento e no estatuto desta Universidade 170 

que a Presidente e a Vice-Presidente deste Conselho possuem tanto o voto comum quanto o 171 

voto qualificado, e que no primeiro momento a Presidência aprecia pela maioria dos votos dos 172 

conselheiros, mas que pode estar colocando as suas posições. O Conselheiro João Carlos 173 

Cichaczewski retomou a palavra e propôs o início das aulas no dia 10/9, tendo em vista os 174 

problemas de falta de espaço físico no Campus Araranguá, tanto de salas de aula quanto salas 175 

de professores. O Conselheiro Alexandre Marino Costa questionou se as condições da 176 

Biblioteca Universitária (BU) e do Restaurante Universitário (RU) estão garantidos para 177 
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início em 3/9. A Presidência informou que a BU já estava aberta e já foi viabilizada a compra 178 

dos mantimentos do RU para que fosse reaberto no dia 3/9. O Conselheiro Alexandre Marino 179 

Costa retomou a palavra e registrou a situação do Centro Sócio-Econômico, informando a 180 

maioria dos professores lotados nos departamentos de administração, relações internacionais, 181 

ciências contábeis e economia são filiados à Apufsc, em contraponto a maioria dos 182 

professores lotados no departamento de serviço social são filiados ao Andes, e estão em 183 

greve, portanto solicitou à Pró-Reitoria de Graduação apoio e tratamento diferenciado para o 184 

plano de reposição das aulas do curso de serviço social. Sugeriu que em casos excepcionais, 185 

as aulas comecem no dia 10/9, e também concordou com o Conselheiro Igor de Barros 186 

Ferreira Dias, para que fosse prorrogado o ajuste excepcional de matrícula. O Conselheiro 187 

Luiz Otávio Pimentel propôs o início das aulas em 10/9, tendo em vista que a greve dos 188 

servidores técnicos administrativos se prolongou e houve uma sobrecarga de expediente para 189 

reordenar e colocar em dia. O Conselheiro Arland Tassio de Bruchard Costa manifestou 190 

indignação contra o texto que circulou nas redes sociais de autoria do Professor Ricardo 191 

Tramonte, do Centro de Ciências Biológicas, com o título "o maior golpe de democracia da 192 

UFSC" referente a última reunião deste conselho, "acusando a reitoria de manipular dados e 193 

dizendo que a reitoria está refém de seus estudantes, que segundo ele foi quem regeu a reitoria 194 

e não disse que números são esses e que manipulação é essa que está sendo feita [...]". E 195 

também disse que para graduação o melhor é começar o semestre no dia 3/9 e sugeriu 196 

prorrogação do ajuste excepcional, que é feito pessoalmente. O Conselheiro Paulo Esteves, 197 

Diretor Geral do Campus de Araranguá, relatou que assumiu a administração do Campus de 198 

Araranguá com grandes desafios, resolver a questão de recursos humanos e do espaço físico, 199 

como já foi mencionado pelo Conselheiro João Carlos Cichaczewski, e devido a falta de 200 

espaço físico solicitou que seja flexibilizada a data de início das aulas para atender as 201 

situações específicas de determinadas unidades. A Presidência relatou que desde 11/5, quando 202 

assumiu a atual gestão, estão sendo feitos diagnósticos a partir do momento que tiveram 203 

acesso a todos os processos administrativos e processos da gestão anterior, e estão sendo 204 

realizados diagnósticos sobre a utilização dos recursos reuni nas construções e na Prograd em 205 

relação as contratações de professores e servidores técnico-administrativos e os critérios para 206 

sua distribuição, paralelamente estão sendo feitas várias visitas ao Ministério da Educação e 207 

reuniões para comparar o que foi pactuado e o que foi realizado, e que estes diagnósticos não 208 

foram finalizados, por isso não pode-se dar viabilidade, neste momento, aos dados finais. E 209 

ressaltou que durante o período de transição e nas visitas aos Campi foi constatado as 210 

dificuldades de espaço físico no Campus de Araranguá, Joinville e Curitibanos. Informou, 211 

também, que a empresa CBR, licitada e responsável pela viabilização de todos os projetos 212 

institucionais relacionados ao Reuni, encaminhou uma desistência de contrato, tendo em vista 213 

que a UFSC não havia dado resposta, em tempo hábil, de verificação de todos os projetos. A 214 

Conselheira Lúcia Helena Martins Pacheco ressaltou que este contrato foi assinado no 215 

segundo semestre de 2009 e com a previsão de entrega dos projetos no final de 2009, 216 

entretanto quando a atual gestão assumiu os projetos sequer estavam prontos para licitar, disse 217 

que considerando as perdas que iria representar para à Universidade, o Pró-Reitor de 218 

Administração,  Antônio Carlos Montezuma Brito, foi à CGU e fez uma argumentação de 219 

todos os problemas que a UFSC iria enfrentar se os projetos não fossem finalizados e do custo 220 

financeiro que iria representar. Sendo assim, foi feita uma renegociação com a empresa CBR, 221 

tendo em vista que o CGU permitiu que o contrato fosse reativado para que a UFSC não 222 

perdesse o que havia sido avançado. A Presidência informou que mesmo com todos os 223 

esforços do DPAE e DOMP não havia priorização para atender as necessidades do projeto 224 
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reuni, informou sobre os diversos projetos que não foram concluídos na gestão anterior, 225 

informou também que a gestão atual está trabalhando para aumentar a capacidade de 226 

execução de obras e posteriormente ampliar a capacidade de solicitar recursos. Aproveitou 227 

para informar que está sendo elaborado um relatório de 100 dias da gestão, o qual será 228 

apresentado a este conselho nas próximas reuniões. Na sequência, ainda em discussão o item 229 

2, a Conselheira Adriana D'Agostini sugeriu que o início do semestre comece dia 10/9, 230 

considerando a greve de alguns professores e da necessidade de colocar em ordem os 231 

expedientes de trabalho. Também aproveitou para entregar uma carta de manifestação dos 232 

professores filiados à Seção Sindical Andes solicitando ao Conselho Universitário que se 233 

manifeste favorável à imediata reabertura de negociações da categoria docente com o governo 234 

federal. A Presidência informou que a carta será colocada nos encaminhamentos. O 235 

Conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva concordou com a manifestação do Conselheiro apoiou 236 

o Arland Tassio de Bruchard Costa e observou que há um movimento irracionário tomando 237 

forma nesta Universidade, cada vez mais desinibido, que desafia a legitimidade dos institutos 238 

consagrados desta UFSC, e por fim informou que apoiava o calendário acadêmico. A 239 

Conselheira Vera Bazzo retomou a palavra e disse que o CED tem dificuldades objetivas para 240 

retornar no dia 3/9, devido a greve de professores e STas que foi generalizada no CED, 241 

portanto solicitou o reinício para o dia 10/9. A Conselheira Josalba Ramalho Vieira ressaltou 242 

a natureza representativa do Conselho Universitário e a importância dos conselheiros ouvirem 243 

todos os seus representantes, e que é importante que este conselho continue a tomar decisões 244 

com serenidade. E com relação ao calendário acadêmico, sugeriu que as aulas se iniciem no 245 

dia 10/9. A Conselheira Joana Maria Pedro disse que a pós-graduação vai se adaptar as várias 246 

diversidades e sugeriu o início das aulas em 3/9. O Professor Luis Fernando Calil disse que 247 

conversou com todos os professores do centro  de engenharia de mobilidade e foi unânime a 248 

sugestão de iniciar as aulas no dia 10/9, tendo em vista particularidades do centro, e informou 249 

que os alunos da sétima fase do curso não tiveram tempo de se cadastrar e estão sem 250 

matrícula, portanto não tem condições de iniciar no dia 3/9, e solicitou que se o calendário 251 

seja aprovado com início das aulas em 3/9, tenha uma flexibilidade para um departamento ou 252 

centro específico começar no dia 10/9, devido os pontos específicos. A Conselheira Roselane 253 

Fátima Campos esclareceu que com relação a matrícula da sétima fase do curso de engenharia 254 

de mobilidade, os estudantes estão fazendo a opção por uma das áreas de engenharia 255 

específica e que isto foi acordado com a direção do Campus de Joinville. O Conselheiro 256 

Carlos Alberto Marques disse que entendeu que nesta sessão seriam discutidos os cenários 257 

possíveis de calendário acadêmico, e que não fosse apreciado uma única proposta. A 258 

Presidência esclareceu que o encaminhamento com proposta do calendário acadêmico foi 259 

decidido na última reunião deste conselho, ocorrida no dia 23/8. A Presidência passou a 260 

palavra à Conselheira Lilian Back, que manifestou apoio a reabertura das negociações com o 261 

governo federal, de acordo com a carta entregue pela Seção Sindical do Andes. O Conselheiro 262 

Edwilson Ribeiro parabenizou o STA Podestá e Professora Roselane Fátima Campos que não 263 

mediram esforços para produzirem a proposta do calendário acadêmico. Ressaltou que muitos 264 

dos problemas mencionados são constantes, e não ocorreram por causa da greve. Por fim, 265 

sugeriu que o calendário acadêmico não seja flexibilizado. O Conselheiro Giordano de 266 

Azevedo questionou se existe um mínimo de dias letivos necessários e se esse mínimo consta 267 

na proposta do calendário acadêmico. A Conselheira Roselane Fátima Campos esclareceu que 268 

100 dias letivos é lei, e que as duas semanas de fevereiro são de finalização, recuperação e 269 

disponibilização de notas. O Conselheiro Igor de Barros Ferreira Dias ressaltou que de acordo 270 

com as falas não são poucos os centros que teriam dificuldade de recomeçar as aulas no dia 271 
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3/9, e considerou que não será prejudicial aos estudantes, começarem no dia 10/9. Questionou 272 

quando o restaurante universitário (RU)  será reaberto. A Presidência informou que no dia 3/9 273 

o RU será reaberto e que já foi providenciada a compra de alimentos, conforme informado no 274 

início desta reunião. O Conselheiro Méricles Tadeu Moretti foi favorável ao início no dia 3/9, 275 

devido as várias manifestações recebidas pelos professores do CFM, e disse que acredita que 276 

a administração estará atenta as condições adversas. O Conselheiro Sebastião Roberto Soares 277 

transmitiu o reconhecimento do CTC aos STAs que terminaram a greve e retornaram 278 

imediatamente as suas atividades, e reconheceu o trabalho da Pró-Reitoria de Graduação que 279 

atendeu ao pedido dos diretores de centro para que as aulas começassem no dia 3/9.  Disse 280 

que foi consultado  os chefes e coordenadores de departamento e foi unânime que as aulas se 281 

iniciem no dia 3/9. O Conselheiro  Murilo Rodrigues Rosa sugeriu que as aulas se iniciem no 282 

dia 10/9 e que o RU seja reaberto no dia 3/9. A Conselheira Josalba Ramalho Vieira 283 

questionou por que foi mantida a data do período do vestibular da UFSC e disse que se 284 

preocupava com os alunos do terceiro ano do colégio de aplicação que estão sem aulas, 285 

devido à greve. A Conselheira Roselane  Fátima Campos disse que foi avaliado que o período 286 

do vestibular da UFSC poderia  ser mantido e que não foi cogitado fazer alteração, tendo em 287 

vista que há uma perspectiva social com relação ao vestibular da UFSC. A Presidência fez o 288 

encaminhamento da Conselheira Adriana D'Agostini que solicitou que este conselho se 289 

manifeste favorável à imediata reabertura de negociações da categoria docente e governo 290 

federal e leu a carta entregue pela Conselheira Adriana D'Agostini. Em votação, foi aprovado 291 

por unanimidade a manifestação. Na sequencia, a Presidência colocou em votação a proposta 292 

do parecer da Conselheira Sônia Gonçalves Carobrez, favorável ao início das aulas no dia 3/9. 293 

O parecer foi aprovado por maioria. A Presidência colocou em votação que as aulas se 294 

iniciem dia 3/9 e que as excepcionalidades e especificidades  sejam tratadas pela Pró-Reitoria 295 

de Graduação e Pós-Graduação. Foi aprovado por unanimidade.  A Presidência colocou em 296 

votação a ampliação do prazo de ajuste de matrícula com término em 13/9.  Foi aprovado por 297 

unanimidade. A Presidência consultou se o item 3 referente a apreciação e aprovação do 298 

relatório anual de gestão 2011 da FEESC poderia ficar para próxima reunião deste conselho. 299 

Em votação, foi aprovado por unanimidade. Devido ao adiantado da hora, a Presidência 300 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Renata 301 

Brocker, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que, se 302 

aprovada, será assinada pela Senhora Presidente e demais Conselheiros, estando à gravação 303 

integral da Sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 6 de setembro de 2012. 304 


