
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE – CEP: 88040-900 – FLORIANÓPOLIS – SC 

TELEFONES: (48) 3721-9522 – 3721-9661 – 3721-4916 
E-mail: conselhos@reitoria.ufsc.br 

 
ATA Nº 5 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 
Ata da sessão ordinária do Conselho 
Universitário realizada no dia 30 de abril de 2013, 
às 8 horas e 30 minutos, na sala Prof. Ayrton 
Roberto de Oliveira. 

 
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, na 1 
sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário, convocado por 2 
meio do Ofício Circular nº 6/2013/CUn, com a presença dos conselheiros Lúcia Helena 3 
Martins Pacheco, Joana Maria Pedro, Jamil Assreuy Filho, Edison da Rosa, Maristela Helena 4 
Zimmer Bortolini, José Carlos Fiad Padilha, Marília Teresinha Sangoi Padilha, Sônia 5 
Gonçalves Carobrez, Tadeu Lemos, Antônio de Pádua Carobrez, Nestor Manoel Habkost, 6 
Carlos Alberto Marques, Sérgio Fernando Torres de Freitas, Valdir Rosa Correia, Nilton da 7 
Silva Branco, Evy Augusto Salcedo Torres, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Luiz Henrique 8 
Urquart de Cademartori, Arnoldo Debatin Neto, Fábio Luiz Lopes da Silva, Edison Roberto 9 
de Souza, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Paulo Pinheiro Machado, Alessandra 10 
Larissa D’Oliveira Fonseca, Elisete Dahmer Pfitscher, Rolf Hermann Erdmann, Flávio da 11 
Cruz, Helton Ricardo Ouriques, Sebastião Roberto Soares, Gregório Jean Varvakis Rados, 12 
Carlos Eduardo Pinheiro, Vitório Bruno Mazzola, Rogério da Silva Nunes, Cíntia de La 13 
Rocha Freitas, Fernando Diefenthaeler, Andréia Barbieri Zanluchi, Marília Hafermann, 14 
Antonio Gabriel Santana Martins, Helena Olinda Dalri, Helio Rodak de Quadros Junior, 15 
Elaine Jussara Tomazzoni Tavares, Daniel Dambrowski, Ricardo José Valdameri, Selma 16 
Graciele Gomes, Rosana Maria Prazeres, Luciano Antonio Agnes, Paulo Fernando Liedtke, 17 
Gabriel Shiozawa Coelho, Norberto José Siemann Lopes, Tito Luiz Pereira e dos convidados 18 
professores Rafael de Camargo Catapan e Luís Fernando Peres Calil, representando o campus 19 
de Joinville, e Paulo César Leite Esteves, representando o campus de Araranguá, sob a 20 
presidência da professora Roselane Neckel, reitora da Universidade Federal de Santa 21 
Catarina. Havendo número legal, a presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a 22 
sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos conselheiros José Leomar Todesco, Roberto 23 
Caldas de Andrade Pinto e Igor de Barros Ferreira Dias. Na sequência, consultou a plenária 24 
sobre a possibilidade da participação de servidores técnico-administrativos em Educação 25 
interessados em assistir à posse dos novos representantes da categoria no Conselho 26 
Universitário. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, procedeu ao ato de 27 
posse dos professores Carlos Eduardo Pinheiro e Nereu Estanislau Burin, titular e suplente, e 28 
Vitório Bruno Mazzola e Rafael Victorino Devos, titular e suplente, para representarem a 29 
Câmara de Graduação no Conselho Universitário, com mandato coincidente com os de 30 
membros da referida Câmara; dos professores Cíntia de La Rocha Freitas e Danilo de Paiva 31 
Almeida, titular e suplente, e Ildemar Egger e Eliete Cibele Cipriano Vaz, titular e suplente, 32 
para representarem a Câmara de Extensão no Conselho Universitário, com mandato 33 
coincidente com os de membros da referida Câmara; dos professores Luiz Henrique Urquart 34 
de Cademartori e Rogério Silva Portanova, para, na condição de titular e suplente, 35 
respectivamente, representarem o Centro de Ciências Jurídicas no Conselho Universitário, 36 
com mandato de dois anos, a expirar-se em 4 de abril de 2015; dos professores Antônio de 37 
Pádua Carobrez e Áurea Elisabeth Linder, para, na condição de titular e suplente, 38 
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respectivamente, representarem o Centro de Ciências Biológicas no Conselho Universitário, 39 
com mandato de dois anos, com mandato a expirar-se em 22 de março de 2015; dos 40 
acadêmicos Maria Eduarda Felippe Chame e Vanderlei dos Santos, para, na condição de 41 
titular e suplente, respectivamente, representarem o corpo discente da Universidade Federal 42 
de Santa Catarina no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 25 de março de 43 
2014; dos servidores técnico-administrativos em Educação Antonio Gabriel Santana Martins e 44 
Helena Olinda Dalri, titular e suplente, Helio Rodak de Quadros Junior, Elaine Jussara 45 
Tomazzoni Tavares, titular e suplente,  Daniel Dambrowski e Ricardo José Valdameri, titular 46 
e suplente, Ilsomir Sebastião da Silva e Maria Auxiliadora Raquel dos Santos, titular e 47 
suplente, Selma Graciele Gomes e Rosana Maria Prazeres, titular e suplente, e Luciano 48 
Antonio Agnes e Paulo Fernando Liedtke, titular e suplente, para representarem os servidores 49 
técnico-administrativos da Universidade Federal de Santa Catarina no Conselho Universitário, 50 
com mandato a expirar-se em 30 de abril de 2015. Na sequência, a presidente submeteu à 51 
apreciação a ordem do dia, consultando a plenária sobre a possibilidade de inclusão de um 52 
ponto, a ser inserido como segundo, que tratava de solicitação feita pela nova representação 53 
dos servidores técnico-administrativos de que os representantes dessa categoria eleitos para o 54 
Conselho de Curadores e para a Comissão Interna de Supervisão também pudessem tomar 55 
posse na sessão. A presidente solicitou também a concessão de cinco minutos para que a 56 
categoria apresentasse suas propostas. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. Não 57 
havendo manifestações, a presidente deu continuidade à sessão, com a apreciação dos 58 
seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação das atas da sessão ordinária 59 
realizada em 26 de março de 2013 e da sessão extraordinária realizada em 2 de abril de 60 
2013. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Atos de posse. A presidente 61 
procedeu ao ato de posse dos servidores técnico-administrativos em Educação Carla Cerdote 62 
da Silva e Brenda Morelli Piazza, para, na condição de titular e suplente, respectivamente, 63 
representarem os servidores técnico-administrativos da Universidade Federal de Santa 64 
Catarina no Conselho de Curadores, a expirar-se em 25 de abril de 2015, e dos servidores 65 
técnico-administrativos em Educação Maria Bernadete Soura, Andréa Búrigo Ventura, Alaim 66 
Souza Neto, Dalânea Cristina Flor e Veridiana Bertelli Ferreira de Oliveira para integrarem a 67 
Comissão Interna de Supervisão. Com a palavra, o conselheiro Antônio Gabriel Santana 68 
Martins agradeceu a concessão de espaço na sessão e procedeu à leitura do discurso de posse, 69 
em nome dos representantes empossados. A presidente agradeceu ao conselheiro e 70 
parabenizou todos os novos representantes. 3. Processo nº 23080.012479/2013-11 – 71 
Apreciação e aprovação de prestação de serviços pela Fundação de Estudos e Pesquisas 72 
Socioeconômicos (FEPESE). A presidente passou a palavra ao conselheiro relator Sebastião 73 
Roberto Soares, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável à atuação da FEPESE como 74 
fundação de apoio à Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS). Em discussão, o conselheiro 75 
Daniel Dambrowski solicitou vistas do processo, o que foi concedido pela presidente, 76 
encerrando-se assim a apreciação do tema. 4. Processo nº 23080.015874/2013-47 – 77 
Apreciação do Relatório Anual de Gestão de 2012 e da solicitação de recredenciamento 78 
da Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) junto ao Ministério da Educação (MEC). 79 
A presidente passou a palavra ao conselheiro relator Edison Roberto de Souza, que procedeu à 80 
leitura de seu parecer, favorável à aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2012 e ao 81 
recredenciamento da FUNJAB. Em discussão, a conselheira Selma Graciele Gomes solicitou 82 
vistas do processo, o que foi concedido pela presidente, encerrando-se assim a apreciação do 83 
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tema. Na sequência, a presidente retomou a palavra e agradeceu a todos os conselheiros que 84 
estavam colaborando com a Universidade, bem como aos que estavam participando de sua 85 
última reunião. Em seguida, consultou a plenária sobre a possibilidade de o grupo de trabalho 86 
Reorganiza UFSC realizar uma breve apresentação, no item de informes. A solicitação foi 87 
aprovada por unanimidade. 5. Informes gerais. O conselheiro Carlos Alberto Marques 88 
informou que aquela era a sua última participação no Conselho Universitário, falou sobre sua 89 
atuação e desejou um excelente trabalho a todos. O conselheiro manifestou, ainda, sua 90 
preocupação em relação ao pedido de vistas e pediu rigor na utilização desse instrumento. Por 91 
fim, reiterou a solicitação de esclarecimentos que fez à Administração Central referente a uma 92 
matéria veiculada no Jornal Zero, no que diz respeito às fundações e a salários. Sobre essa 93 
questão, a presidente passou a palavra ao professor Carlos Antonio Oliveira Vieira, chefe de 94 
gabinete, que concedeu informações sobre os procedimentos realizados pela Administração 95 
Central para o repasse de informações à comunidade universitária e de que maneira essas 96 
informações têm sido repassadas aos solicitantes. Nesse sentido, a presidente informou que 97 
foi realizada uma reunião com diretores de centros de ensino e dos campi na qual que se 98 
discutiu a Lei da Transparência. Ressaltou que, a respeito disso, existiam várias solicitações 99 
encaminhadas e que toda essa demanda gerava um processo de produção extra e que suscitava 100 
a necessidade de um sistema de informações. Comunicou, inclusive, que a Administração 101 
Central teria um setor responsável pelo controle das prestações de contas e que esta seguia as 102 
orientações da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas da União. A presidente 103 
ressaltou, ainda, que o Conselho Universitário discutiria, oportunamente, sobre temas gerais 104 
como a EBSERH e regras eleitorais na UFSC. Em seguida, passou a palavra ao grupo de 105 
trabalho Reorganiza UFSC. Com a palavra, a secretária adjunta de Gestão de Pessoas, Prof.ª 106 
Suzana da Rosa Tolfo, iniciou a apresentação, relatando as questões e demandas que 107 
motivaram a criação do grupo. Em seguida, o conselheiro Helio Rodak de Quadros Junior, 108 
que também compõe o referido grupo de trabalho, esclareceu o uso do termo “TAEs” e fez 109 
um relato sobre a mediação ocorrida entre estes e a Administração Central na greve de 2012. 110 
Em seguida, foram apresentados os membros do grupo de trabalho, os quais, na ocasião, 111 
também faziam parte do Conselho Universitário. No decorrer da apresentação foram 112 
destacados os principais objetivos do referido grupo de trabalho, relatando-se as principais 113 
atividades realizadas, a metodologia empregada, bem como o que estava sendo feito no 114 
momento. Na sequência, a presidente passou a palavra à plenária para esclarecimentos. Com a 115 
palavra, o convidado Luís Fernando Peres Calil parabenizou o grupo de trabalho e indagou se 116 
o questionário havia sido aplicado a todos os servidores e se havia a possibilidade de 117 
utilização do sistema PAAD (Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes) 118 
também para a categoria técnico-administrativa. Na sequência, a conselheira Elisete Dahmer 119 
Pfitscher ressaltou que a institucionalização das doze horas ininterruptas de trabalho era um 120 
esforço necessário, tendo em vista o atendimento no turno noturno nos centros de ensino e a 121 
questão do cumprimento da carga horária de trabalho de forma igualitária. Por fim, sugeriu ao 122 
grupo a possibilidade de visitar também o campus de Joinville, para realização do mesmo 123 
trabalho que vinha sendo realizado junto aos centros de ensino, e deixou convite para que o 124 
grupo pudesse apresentar os resultados do Centro Socioeconômico no próprio centro. Com a 125 
palavra, o conselheiro Edison Roberto de Souza afirmou que o Reorganiza UFSC 126 
representava uma aspiração coletiva de toda a Universidade. Com relação ao instrumento de 127 
coleta, informou que foi convidado a participar do questionário piloto e que forneceu 128 
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sugestões para o seu aprimoramento, relatando as principais dúvidas suscitadas na ocasião. O 129 
conselheiro Tito Luiz Pereira relatou que sempre houve uma dificuldade na relação entre 130 
servidores técnico-administrativos e estudantes. Ressaltou a importância do estreitamento 131 
dessa relação e convidou para que esse debate fosse também realizado entre os estudantes. Em 132 
seguida, a presidente passou a palavra ao grupo de trabalho Reorganiza UFSC para suas 133 
manifestações finais. Com a palavra, conselheiro Helio Rodak de Quadros Junior esclareceu 134 
as questões colocadas em discussão: a) em relação à criação de um PAAD para a categoria 135 
técnico-administrava, explicou que essa atividade não se constituía como atividade do grupo. 136 
No entanto, ressaltou a possibilidade de um encaminhamento da Administração Central aos 137 
setores competentes para tal fim; b) no que diz respeito à abrangência de aplicação dos 138 
questionários, explicou que inicialmente o grupo havia pensado na realização de um censo. 139 
Entretanto, tendo em vista a dificuldade de localização de servidores e o fator de limitação do 140 
tempo, o emprego dessa metodologia não foi possível; c) em relação ao cumprimento de carga 141 
horária de trabalho, relatou diversas situações vivenciadas na Universidade que resultavam 142 
em muitos problemas e dificuldades, tanto para a própria Universidade quanto para alguns 143 
servidores, e afirmou acreditar que com o estudo realizado seria possível estabelecer um novo 144 
acordo em relação aos compromissos que seriam assumidos; d) em relação aos atritos na 145 
relação entre categorias, afirmou ter ciência de muitos fatos desagradáveis ocorridos, mas 146 
ressaltou o trabalho sério realizado por diversos servidores na Universidade. Sobre a questão 147 
de um PAAD para os servidores técnico-administrativos, a Prof.ª Suzana da Rosa Tolfo 148 
informou que essa possibilidade já estava sendo estudada e informou que a sensibilização 149 
mencionada pela conselheira Elisete Dahmer Pfitscher também já foi realizada nos campi. 150 
Finalizou destacando a urgência que o grupo tinha na finalização desse trabalho. Em seguida, 151 
o conselheiro Tadeu Lemos perguntou o que seria o controle social de assiduidade. Em 152 
resposta, o conselheiro Helio Rodak de Quadros Junior explicou que, quando o grupo 153 
utilizava esse termo, não estava falando especificamente em um instrumento de controle de 154 
frequência, mas estava levantando a discussão sobre políticas que tratassem dessa questão. 155 
Por fim, a Prof.ª Suzana da Rosa Tolfo informou que, na avaliação de desempenho dos 156 
servidores técnico-administrativos seria incluída a avaliação dos usuários. A presidente 157 
retomou a palavra, afirmou estar satisfeita com o trabalho realizado pelo grupo e agradeceu o 158 
comprometimento de todos. Nesse sentido, explanou sobre a responsabilidade do Conselho 159 
em relação à Universidade e fez algumas reflexões acerca das prioridades na definição de 160 
ações que devem impulsionar a gestão. Nessa perspectiva, discorreu sobre os grandes desafios 161 
a serem enfrentados pela UFSC. A presidente lembrou, ainda, o trabalho que vinha sendo 162 
realizado junto aos professores e sobre o novo programa de capacitação para os servidores 163 
técnico-administrativos. Ressaltou que esse trabalho de formação era importante tendo em 164 
vista a mudança geracional da Universidade. Por fim, repassou informações em relação aos 165 
encaminhamentos da Administração Central no que diz respeito à definição de critérios para 166 
avaliação dos professores titulares. Em seguida, passou a palavra ao conselheiro Gabriel 167 
Shiozawa Coelho, que informou sobre a realização do evento intitulado “Mês da Concha”, o 168 
qual era uma iniciativa dos centros acadêmicos do Centro de Comunicação e Expressão. O 169 
conselheiro relatou, ainda, sobre os episódios ocorridos entre os alunos do referido centro e a 170 
sua direção envolvendo a realização de confraternizações e o corte do auxílio financeiro aos 171 
estudantes. Sobre essa questão, a presidente informou as providências tomadas e informou 172 
sobre a composição de um grupo de trabalho para tratar sobre a resolução de festas. Em 173 
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seguida, passou a palavra à conselheira Lúcia Helena Martins Pacheco, para que esta 174 
discorresse sobre a definição da composição da comissão que discutiria a EBSERH. Com a 175 
palavra, a conselheira fez um retrospecto do que havia sido deliberado na sessão do Conselho 176 
Universitário realizada no dia 25 de setembro de 2012. Explicou os motivos da demora em 177 
retomar essa discussão e citou alguns dos eventos realizados sobre essa temática na 178 
Universidade. Na sequência, ressaltou a urgente necessidade de um posicionamento por parte 179 
da UFSC e falou sobre o estado dessa questão a nível nacional, bem como da situação em que 180 
se encontravam o Hospital Universitário e a saúde pública em Santa Catarina. Diante do 181 
exposto, propôs à plenária a discussão sobre a composição e a metodologia de trabalho da 182 
comissão. Na sequência, a presidente passou a palavra ao conselheiro Carlos Eduardo 183 
Pinheiro, o qual manifestou sua preocupação em relação à situação de perdas de leitos no 184 
Hospital e sobre o risco da inviabilização do curso de Medicina. O conselheiro sugeriu o 185 
aumento da quantidade de representantes do Hospital Universitário na comissão. Em resposta, 186 
a conselheira Lúcia esclareceu o que havia sido decidido em sessão do Conselho Universitário 187 
e ressaltou a necessidade de se pensar de forma objetiva, colocando algumas possibilidades na 188 
composição da comissão. A presidente retomou a palavra e esclareceu que a constituição da 189 
comissão teria o intuito apenas de organizar a metodologia de discussão e a logística de seu 190 
encaminhamento. Em seguida, o conselheiro Carlos Alberto Marques ratificou a preocupação 191 
apresentada pelo conselheiro Carlos Eduardo Pinheiro em relação ao fator tempo e sugeriu 192 
que os representantes dos servidores técnico-administrativos fossem servidores do Hospital 193 
Universitário. O conselheiro relatou sobre a operação do sistema atual do Hospital 194 
Universitário e indagou sobre o nível de adesão em termos nacionais. Com a palavra, a 195 
conselheira Elaine Jussara Tomazzoni Tavares indagou sobre a possibilidade de inclusões na 196 
comissão. A conselheira enfatizou que era preocupante o caráter irrevogável que se estava 197 
dando em relação a essa questão, bem como em relação à aplicação de uma lógica de 198 
chantagem por parte do governo. Em seguida o conselheiro Helio Rodak de Quadros Junior 199 
ponderou sobre a responsabilidade da Universidade, no que diz respeito à possibilidade de 200 
adesão sem o correto diagnóstico das possíveis consequências e sugeriu que as atividades da 201 
comissão fossem tornadas públicas. Com a palavra, o conselheiro Tadeu Lemos pediu 202 
esclarecimentos sobre o que se estava sendo discutido naquele momento, se era a adesão à 203 
EBSERH ou a constituição da comissão. Em resposta, a presidente enfatizou mais uma vez a 204 
importância de elaboração de um calendário de discussão e a urgência da composição da 205 
comissão. Sendo assim, o conselheiro Tadeu Lemos reiterou o pedido de urgência feito pelo 206 
conselheiro Carlos Eduardo Pinheiro e falou da importância de que os membros da comissão 207 
fossem pessoas envolvidas nessa temática. Com a palavra, o conselheiro Paulo Fernando 208 
Liedtke externou sua preocupação com relação à indicação de apenas dois membros do 209 
Conselho Universitário, pois essa composição omitiria as três categorias da Universidade e a 210 
ausência de uma representação externa. Na sequência, o conselheiro Tito Luiz Pereira colocou 211 
uma questão de esclarecimento sobre quando esses nomes seriam definidos, pois o Diretório 212 
Central dos Estudantes (DCE) encontrava-se em processo eleitoral. Em resposta, a presidente 213 
sugeriu uma indicação provisória pelo Conselho Universitário, até que houvesse uma 214 
definição do DCE, ou que poderia haver também uma indicação por parte dos centros 215 
acadêmicos da área da saúde. Com a palavra, o conselheiro Carlos Eduardo Pinheiro ratificou 216 
a importância da participação das representações dos cursos da área da saúde e solicitou o 217 
aumento do número de membros que conhecessem tecnicamente o processo do ensino nessa 218 
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área. O conselheiro Helio Rodak de Quadros Junior afirmou que lhe causou surpresa o fato de 219 
esse assunto não constar em pauta. Em resposta, a presidente informou que o assunto estava 220 
sendo tratado no item de informes. Dessa forma, o conselheiro propôs que a questão fosse 221 
inserida como ponto de pauta para a próxima reunião. Em seguida, a conselheira Helena 222 
Olinda Dalri sugeriu que para as próximas reuniões todos os processos fossem escaneados e 223 
encaminhados aos conselheiros para consulta prévia. A presidente respondeu que seria 224 
verificada a viabilidade técnica de atendimento do pedido e esclareceu que essa discussão 225 
serviria de base para a próxima reunião. Em seguida, destacou o trabalho que vinha sendo 226 
realizado pela conselheira Lúcia Helena Martins Pacheco junto ao Tribunal de Contas da 227 
União e explanou sobre a situação dos técnicos em saúde contratados pela FAPEU.  Por fim, 228 
fez um relato sobre o panorama nacional em relação à EBSERH em termos nacionais e 229 
informou que a indicação da nominata para a comissão seria apreciada na sessão seguinte do 230 
Conselho. Nada mais havendo a tratar, a presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para 231 
constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária executiva do Conselho Universitário, 232 
lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pela senhora presidente e pelos demais 233 
conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. 234 
Florianópolis, 16 de maio de 2013. 235 
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