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ATA Nº 7 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão extraordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 6 de junho de 2013,
às 8 horas e 30 minutos, na sala Prof. Ayrton
Roberto de Oliveira.
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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta minutos, na
sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário, convocado por
meio do Ofício Circular nº 08/2013/CUn, com a presença dos conselheiros Lúcia Helena
Martins Pacheco, Juarez Vieira do Nascimento, Elias Machado Gonçalves, Edison da Rosa,
José Carlos Fiad Padilha, Sônia Gonçalves Carobrez, Ademir Valdir dos Santos, Sérgio
Fernando Torres de Freitas, Celso Spada, Valdir Rosa Correia, Lício Hernanes Bezerra,
Nilton da Silva Branco, Luis Carlos Cancellier de Olivo, Luiz Henrique Urquart de
Cademartori, Arnoldo Debatin Neto, Fábio Luiz Lopes da Silva, Edison Roberto de Souza,
Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Paulo Pinheiro Machado, Elisete Dahmer Pfitscher,
Helton Ricardo Ouriques, Carlos Eduardo Pinheiro, Vitório Bruno Mazzola, Rogério da Silva
Nunes, José Leomar Todesco, Cíntia de La Rocha Freitas, Roberto Caldas de Andrade Pinto,
Marisa Brascher Basilio Medeiros, Verena Wiggers, George Luiz França, Luiz Gonzaga
Coelho, Antonio Gabriel Santana Martins, Helena Olinda Dalri, Helio Rodak de Quadros
Junior, Elaine Jussara Tomazzoni Tavares, Daniel Dambrowski, Ricardo José Valdameri,
Ilsomir Sebastião da Silva, Rosana Maria Prazeres, Luciano Antonio Agnes, Paulo Fernando
Liedtke, João Róger Goes Pereira, Gabriel Shiozawa Coelho, Gustavo Knaesel Hoffmann,
Norberto José Siemann Lopes, Tito Luiz Pereira, Vanderlei dos Santos e dos convidados
professores Paulo César Leite Esteves, representando o campus de Araranguá, Luís Fernando
Peres Calil, representando o campus de Joinville, e Lauro Francisco Mattei, pró-reitor de
Assuntos Estudantis, sob a presidência da professora Roselane Neckel, reitora da
Universidade Federal de Santa Catarina. Havendo número legal, a presidenta cumprimentou
os conselheiros presentes e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos
conselheiros Nestor Manoel Habkost, Juares da Silva Thiesen, Gregório Jean Varvakis Rados,
Ricardo José Rabelo, Fernando Diefenthaeler, Aimê Raquel Magenta Magalhães, Jamil
Assreuy Filho, Sebastião Roberto Soares, Igor de Barros Ferreira Dias e Selma Graciele
Gomes. Na sequência, procedeu ao ato de posse dos professores Verena Wiggers e George
Luiz França para, na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem os
professores de Educação Básica no Conselho Universitário, com mandato de dois anos, a
expirar-se em 20 de maio de 2015; dos professores Ademir Valdir dos Santos e Orlando Ednei
Ferreti, para, na condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro de
Ciências da Educação no Conselho Universitário, com mandato de dois anos, a expirar-se em
21 de maio de 2015; e dos professores Kátia Maheirie e Nazareno José de Campos, para, na
condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro de Filosofia e
Ciências Humanas no Conselho Universitário, com mandato de dois anos, a expirar-se em 1º
de junho de 2015. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia. A presidenta solicitou
a retirada de pauta da apreciação da ata da sessão extraordinária realizada em 14 de maio de
2013, visto que o documento estava em processo de revisão, tendo em vista as solicitações de
alterações encaminhadas no dia anterior. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Em
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seguida, solicitou urgência na deliberação referente ao item dois, visto que o Conselho de
Curadores encontrava-se sem quórum para a realização de suas reuniões. A solicitação foi
aprovada por unanimidade. Ato contínuo, informou a retirada de pauta do item seis, visto que
não havia sido possível ao conselheiro relator realizar a entrega do parecer. Em seguida,
comunicou o recebimento de um requerimento encaminhado pelo conselheiro Daniel
Dambrowski, solicitando a abertura ao público daquela sessão do Conselho Universitário e,
também, a palavra, no ponto de inclusão de pauta também requerido – entrega do relatório
final do grupo “Reorganiza UFSC”. A presidenta procedeu à leitura do citado requerimento,
apresentou os nomes dos membros que compuseram o grupo de trabalho e propôs que naquela
reunião fosse realizada apenas a entrega do relatório ao Conselho, com os agradecimentos
cabíveis, já que aquele havia sido um trabalho designado pela Administração Central.
Informou que, naquele momento, a reunião estava sendo transmitida no Auditório da Reitoria
para os servidores técnico-administrativos em Educação interessados, ratificando a
importância da entrega do relatório, mas que o documento seria posteriormente apresentado
em fóruns consultivos e nos vários centros de ensino, inclusive com a presença da Reitoria.
Com a palavra, a conselheira Helena Olinda Dalri indagou se a entrega seria realizada no
Auditório da Reitoria ou na Sala de Reuniões dos Conselhos, explicando que a solicitação era
para que a reunião fosse transferida momentaneamente para o Auditório no momento da
realização da entrega do relatório. Em resposta, a presidenta esclareceu que, devido ao fato de
o requerimento ter sido encaminhado no dia anterior e devido à extensão e complexidade da
pauta, não seria possível a transferência daquela reunião, e que a solicitação de inclusão de
pauta seria feita em momento oportuno, ressaltando que a reunião estava sendo transmitida ao
vivo para toda a comunidade universitária. Com a palavra, o conselheiro Fábio Luiz Lopes da
Silva esclareceu que, do ponto de vista regimental, não seria possível a inclusão de um ponto
de pauta naquela reunião, mas somente na reunião seguinte. A presidenta colocou em votação
a solicitação de que, naquela reunião, fosse realizada a entrega do relatório do grupo de
trabalho “Reorganiza UFSC” como primeiro item da pauta. A solicitação foi aprovada por
unanimidade. Em seguida, a presidenta consultou a plenária sobre a possibilidade da
participação dos membros do referido grupo de trabalho que se encontravam presentes para
acompanharem a entrega do relatório. Colocada em votação, a solicitação foi aprovada por
unanimidade. Ato contínuo, a presidenta solicitou a retirada do item dois da pauta e, portanto,
a anulação do regime de urgência solicitado no início da reunião, tendo em vista a
constatação, naquele momento, do não encaminhamento da ata na qual deveria ter sido
registrada a escolha do representante do Centro de Ciências da Saúde para o Conselho de
Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Em votação, a solicitação foi aprovada
por unanimidade. Na sequência, a presidenta colocou em votação a ordem do dia, que foi
aprovada por unanimidade. Não havendo outras manifestações, a presidenta deu continuidade
à sessão, com a apreciação dos seguintes pontos de pauta: 1. Entrega do Relatório do Grupo
de Trabalho “Reorganiza UFSC”. A presidenta convidou os membros integrantes do
referido grupo de trabalho para que se colocassem à frente da plenária. Em seguida,
cumprimentou a todos, após o que procedeu-se à entrega do relatório. Ato contínuo, a
presidenta registrou o recebimento de dois grandes volumes de documentos, ressaltando que
aquele era o resultado de um trabalho que durou aproximadamente nove meses e que
representava o esforço de todos os envolvidos. Em seguida, a conselheira Helena Olinda Dalri
registrou o descontentamento de alguns dos membros do grupo de trabalho “Reorganiza
2
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UFSC”, os quais se encontravam na parte externa à sala de reuniões, em protesto, juntamente
com outros servidores técnico-administrativos em Educação. Informou, ainda, que, mediante
solicitação destes, cumpria o papel de porta-voz e que existia, inclusive, uma proposta por
parte destes para que o relatório não fosse entregue, dada a indisponibilidade de realização da
entrega pública do documento no Auditório. Na sequência, a presidenta retomou a palavra e
ratificou mais uma vez que a transmissão daquela sessão estava sendo realizada ao vivo e que
havia uma pauta extensa a ser mantida. Ressaltou, ainda, que todas as discussões seriam
realizadas conforme já explicado anteriormente. No entanto, prontificou-se a dirigir-se ao
Auditório da Reitoria para que se fizesse novamente a entrega simbólica do relatório. A
presidenta agradeceu novamente o compromisso do grupo de trabalho, pediu licença à
plenária e passou a presidência à vice-presidenta, Lúcia Helena Martins Pacheco, que deu
prosseguimento à sessão, com a apreciação dos pontos a seguir. 2. Apreciação da ata da
sessão ordinária realizada em 30 de abril de 2013. O documento foi aprovado por
unanimidade. 3. Processo nº 23080.015874/2013-47 – Apreciação do Relatório Anual de
Gestão – 2012 e da solicitação de recredenciamento da Fundação José Arthur Boiteux
(FUNJAB) junto ao Ministério da Educação (MEC). A vice-presidenta passou a palavra à
conselheira Rosana Maria Prazeres, que estava substituindo a relatora de vistas, conselheira
Selma Graciele Gomes. Com a palavra, a conselheira Rosana Maria Prazeres explicou que o
parecer de vistas seria mantido, já que a FUNJAB não havia sido avaliada pelo setor de
Auditoria Interna da UFSC. Na ocasião, a conselheira explicou que o referido setor de
Auditoria Interna da UFSC realizava suas auditorias por meio do método de amostragem e
que, por isso, a FUNJAB não teria participado da amostra. A conselheira registrou que
considerava haver no setor um número insuficiente de servidores técnico-administrativos em
Educação, levando-se em conta a complexidade do trabalho realizado pelo referido setor. A
conselheira informou, ainda, que havia anexado aos autos uma cópia do relatório de auditoria
o qual comprovava a não inclusão da fundação. A conselheira enfatizou que as discussões
referentes às fundações deveriam ser ampliadas no Conselho Universitário para além das
questões legais e administrativas. Por fim, argumentou acerca do contexto o qual culminou no
surgimento das fundações e propôs a criação de um debate mais amplo sobre a questão da
autonomia universitária. Solicitou, ainda, o regime de votação nominal para a matéria. Na
sequência, a vice-presidenta passou a palavra à plenária para discussão. Com a palavra, o
conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva solicitou esclarecimentos sobre a resposta da FUNJAB
diante das considerações mencionadas no parecer de vistas. Com a palavra, o conselheiro
Edison Roberto de Souza afirmou que manteria seu parecer, esclarecendo que todas as
alterações já estavam disponibilizadas na página da FUNJAB, e propôs que a matéria fosse
votada, tendo em vista a ampla discussão já realizada na sessão anterior. Em seguida, o
conselheiro Nilton da Silva Branco afirmou que ainda encontrava-se desinformado sobre o
assunto em pauta e solicitou que a resposta da fundação ao parecer de vistas fosse discutida.
Nesse sentido, a conselheira Elaine Jussara Tomazzoni Tavares fez um retrospecto acerca do
processo em questão, reiterando que o relato da conselheira Rosana Maria Prazeres respaldava
o parecer de vistas e levantava outra questão – a realização de auditoria. Em seguida, o
conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo informou que os pontos levantados no parecer de
vistas haviam sido respondidos ponto a ponto pela FUNJAB, enfatizando que, das quatro
fundações existentes, a FUNJAB seria a fundação que se encontrava mais ajustada à
legislação no que diz respeito à divulgação de informações. Por fim, afirmou que as ações
3
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empreendidas resolveriam o que havia sido colocado anteriormente para a aprovação do
credenciamento da fundação. Na sequência, a reitora Roselane Neckel reassumiu a
presidência da sessão e passou a palavra ao conselheiro Paulo Pinheiro Machado. Com a
palavra, o conselheiro relatou que havia consultado a página da FUNJAB e afirmou ter
percebido uma mudança significativa. Assim, sugeriu que não fosse votado um parecer contra
o outro, e sim a aprovação ou não do credenciamento da FUNJAB, já que a referida fundação
havia cumprido com suas obrigações legais. Na sequência, o conselheiro Edison Roberto de
Souza reiterou o seu pedido feito anteriormente para que a matéria fosse encaminhada para a
votação. A presidenta retomou a palavra e discorreu sobre a importância da discussão, tendo
em vista que alguns conselheiros ainda estavam com dúvidas. Em seguida, o conselheiro
Paulo Pinheiro Machado explicou novamente a sua proposição de encaminhamento. Nesse
sentido, o conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo propôs a aprovação do credenciamento
da FUNJAB, nos termos do voto do parecer do conselheiro Edison Roberto de Souza, com as
alterações propostas no voto de vistas, naquilo que diz respeito à lei das fundações, as quais
seriam incorporadas. Na sequência, o conselheiro Elias Machado Gonçalves esclareceu que,
para que a sugestão do conselheiro Luis Carlos Cancellier de Olivo fosse votada, o parecer de
vistas teria que ser retirado. O conselheiro chamou a atenção para o que afirmou ser um
problema no parecer de vistas, já que este se manteve mesmo com as alterações procedidas
pela fundação. Assim, explicou que, se o parecer de vistas fosse mantido, o conselho teria que
votar um parecer contra o outro. O conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva afirmou causar-lhe
estranheza o fato de a FUNJAB precisar de um parecer de vistas para adequar-se à legislação.
A conselheira Rosana Maria Prazeres retomou a palavra e esclareceu que o que estava sendo
proposto era, para além da resposta da FUNJAB, a necessidade de se levantar a discussão das
fundações em termos mais amplos e que a citada fundação se submetesse à auditoria,
considerando-se os dados apresentados. Com a palavra, a presidenta, diante do que havia sido
colocado anteriormente, propôs o seguinte encaminhamento: acrescentar ao parecer original a
aprovação dos termos, dadas as considerações que foram respondidas do parecer de vistas,
com as alterações propostas, e que seriam incorporadas ao parecer original. Em seguida,
indagou ao conselheiro Edison Roberto de Souza se este acatava o citado acréscimo ao seu
parecer. Explicou que, em caso positivo, a votação seria realizada na forma de parecer contra
parecer. O conselheiro acatou a proposição feita pela presidenta. Sendo assim, foi colocado
em votação o Parecer nº 11/2013/CUn, do conselheiro relator Edison Roberto de Souza, com
os acréscimos mencionados, contra o Parecer de Vistas nº 12/2013/CUn, da conselheira Selma
Graciele Gomes. O conselho aprovou por maioria o Parecer nº 11/2013/CUn, do conselheiro
relator Edison Roberto de Souza, com as novas informações solicitadas no parecer de vistas,
as quais foram encaminhadas pela FUNJAB. Em seguida, o conselheiro Elias Machado
Gonçalves sugeriu que, a partir daquela sessão, o que se configurasse como legal deveria ser
regra, não necessitando, portanto, de uma solicitação de vistas. Por fim, solicitou que o
Gabinete da Reitoria notificasse as fundações para que se adequassem às normas. 4. Processo
nº 23080.021671/2013-90 – Apreciação da proposta de concordância para que a
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) atue como
fundação de apoio à Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (EPAGRI). A presidenta passou a palavra à conselheira Elisete Dahmer Pfitscher,
que procedeu à leitura de seu parecer. Não havendo discussão sobre o tema, passou-se ao
regime de votação. O Parecer nº 13/2013/CUn, da conselheira Elisete Dahmer Pfitscher, foi
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aprovado por ampla maioria, para que a FAPEU atuasse como fundação de apoio à EPAGRI.
5. Processo nº 23080.008581/2013-11 – Apreciação da indicação para compor o Conselho
Curador da Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), em
substituição ao Prof. Ermes Tadeu Zapelini. A presidenta passou a palavra ao conselheiro
Gabriel Shiozawa Coelho, dada a ausência do conselheiro relator Igor de Barros Ferreira Dias,
o qual procedeu à leitura do Parecer nº 14/2013/CUn. Na sequência, a presidenta retomou a
palavra e fez uma avaliação acerca dos nomes apresentados, tendo em vista a carga horária de
trabalho apresentada e as atividades desenvolvidas por cada um dos indicados. Por fim,
sugeriu à plenária o nome da professora Marilda Todescat, visto que a referida professora não
acumulava naquele momento outras atividades de gestão. Não havendo discussão sobre o
tema, passou-se ao regime de votação. Em votação, o Conselho aprovou por unanimidade a
indicação do nome da professora Marilda Todescat para compor o Conselho Curador da
FEPESE. 6. Homologação dos nomes para compor a comissão de discussão da EBSERH,
conforme definido na Ata nº 18, de 25 de setembro de 2012. A presidenta comunicou o
recebimento do requerimento do conselheiro Luciano Antonio Agnes, o qual solicitava a
revisão da comissão EBSERH. Em seguida, a presidenta procedeu à leitura do pedido e
esclareceu alguns pontos colocados no requerimento. Ressaltou que aquela discussão já havia
sido realizada naquele Conselho no ano anterior, explanando sobre a importância e urgência
para a constituição da comissão. Por fim, destacou que era dever da Administração Central a
criação de espaços para apresentação dos diferentes posicionamentos, visando ao
estabelecimento de um processo de esclarecimento institucional. Em seguida, a conselheira
Lúcia Helena Martins Pacheco esclareceu que a deliberação final seria feita naquele Conselho
e, considerando a necessidade de evolução na discussão e compartilhamento de documentos
sobre o assunto, informou que já havia solicitado à SeTIC a criação de uma página no moodle
para essa finalidade. Em seguida, a conselheira Elaine Jussara Tomazzoni Tavares solicitou
esclarecimentos sobre como seria composta a representação do Conselho Universitário na
comissão, visto que estavam previstas também representações dos servidores técnicoadministrativos em Educação e discentes e que, no caso desses últimos, a escolha teria que ser
levada à consulta por meio de assembleias das categorias. Por fim, destacou a questão
levantada no requerimento do conselheiro Luciano Antonio Agnes no que diz respeito à
garantia de participação de discentes e servidores técnico-administrativos em Educação na
comissão, visto que estes não poderiam se ausentar de suas atividades. Com a palavra, a
presidenta esclareceu que a forma de composição da comissão havia sido deliberada em
sessão daquele Conselho, e que caberia, portanto, a ele decidir pela mudança do
encaminhamento feito no ano anterior. Ressaltou, ainda, que os representantes docentes
também teriam que se ausentar de suas atividades e informou que seriam reservadas duas
horas de trabalho para as atividades da comissão, bem como um encaminhamento formal para
os discentes apresentarem quando necessário. Em seguida, a presidenta apresentou a sugestão
para composição da comissão de discussão da EBSERH: dois representantes da gestão –
Lúcia Helena Martins Pacheco e Irineu Manoel de Souza –; dois representantes discentes, os
quais já haviam sido escolhidos no CEB (Conselho de Entidades de Base); dois representantes
do Conselho Universitário – Luciano Antônio Agnes e Tânia Regina Kruger –; um
representante do Conselho Diretor do Hospital Universitário – Carlos Eduardo Pinheiro; um
representante do Hospital Universitário – Eliane Matos; e dois representantes dos servidores
técnico-administrativos em Educação – Hercilene Higino da Silva de São Thiago e Maria
5
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Auxiliadora Raquel dos Santos, ambas servidoras do Hospital Universitário. A conselheira
Lúcia Helena Martins Pacheco explicou que, para a indicação dos nomes para a comissão,
houve uma preocupação em alocar pessoas as quais tinham relação com a área da saúde ou
que fossem ligadas ao Hospital Universitário. Em discussão, o conselheiro Carlos Eduardo
Pinheiro manifestou sua preocupação, afirmando que a representação do Hospital
Universitário apresentava-se como minoria na proposta apresentada, e propôs que os
representantes do Conselho Universitário na comissão fossem pessoas ligadas ao Hospital
Universitário, sugerindo, pelo menos, a inclusão de cinco ou seis pessoas nessa condição. Em
seguida, o conselheiro Paulo Pinheiro Machado ressaltou que todos os conselheiros poderiam
integrar a comissão e que não poderia ser feita nenhuma restrição, visto que todos tinham a
mesma responsabilidade, independentemente das áreas de atuação de cada um. A conselheira
Helena Olinda Dalri afirmou ser contra a composição da comissão na forma apresentada
anteriormente, bem como à proposição de que somente pessoas ligadas ao Hospital
Universitário fizessem parte da comissão. A conselheira propôs que naquela reunião não fosse
finalizada a forma de composição da comissão e que somente na próxima sessão fossem
apreciados os nomes. Por fim, falou sobre a necessidade de aperfeiçoamento da definição dos
papéis da comissão em questão. Na sequência, o conselheiro Paulo Fernando Liedtke reiterou
a proposta defendida por ele em sessão anterior, a qual solicitava a inclusão de uma
representação externa à Universidade na comissão, bem como a inclusão de alguns segmentos
representativos da sociedade. Com a palavra, o conselheiro Carlos Eduardo Pinheiro
esclareceu a sua proposição e sugeriu o nome do conselheiro Sérgio Fernando Torres de
Freitas, diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS), como um dos indicados para
representarem o Conselho Universitário na comissão. Sobre a proposição de inclusão de uma
representação externa, o conselheiro relatou sobre a dificuldade de mobilização de pessoas
externas à Universidade. Em seguida, o conselheiro Sérgio Fernando Torres de Freitas se
colocou à disposição do Conselho Universitário. Por fim, sugeriu como representante externo
o conselheiro Luiz Gonzaga Coelho, representante da FIESC no Conselho Universitário. Com
a palavra, o conselheiro Luiz Gonzaga Coelho agradeceu a sugestão e colocou-se também à
disposição para integrar da comissão. Na sequência, o conselheiro Elias Machado Gonçalves
ressaltou que a comissão deveria ter um número ímpar de integrantes, tendo em vista os
diversos encaminhamentos que deveriam ser realizados por ela. Com a palavra, a presidenta
teceu algumas considerações. Diante da proposta de encaminhamento da conselheira Helena
Olinda Dalri, informou que gostaria de propor um encaminhamento diferente. Assim,
externou sua preocupação como gestora, explicando a importância da realização da discussão
de composição da comissão naquela sessão, visto que ainda não havia sido realizado nenhum
diálogo institucional sobre o assunto e que a Administração Central precisava de informações,
inclusive para fins de negociação com o Governo Federal. Por fim, propôs manter a seguinte
proposta de composição da comissão: dois representantes da gestão – Lúcia Helena Martins
Pacheco (vice-reitora) e Irineu Manoel de Souza (ADM-CSE) –; dois representantes
discentes, os quais foram escolhidos no CEB (Conselho de Entidades de Base) – João Róger
Goes Pereira (titular), do Curso de Medicina, Mariana Lenhani Martignago (suplente), do
Curso de Farmácia, Bruna Veiga de Moraes (titular), do Curso de Serviço Social, e Bruno
Mandelli (suplente); dois representantes do Conselho Universitário – Luciano Antônio Agnes
e Tânia Regina Kruger –; um representante do Conselho Diretor do Hospital Universitário –
Carlos Eduardo Andrade Pinheiro –; um representante da Direção do Hospital Universitário –
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Eliane Matos –; e dois representantes dos servidores técnico-administrativos em Educação –
Hercilene Higino da Silva de São Thiago (HU) e Maria Auxiliadora Raquel dos Santos (HU).
Propôs as seguintes inclusões: um representante do Centro de Ciências da Saúde (CCS) –
Sérgio Fernando Torres de Freitas –; um representante da comunidade externa – Luiz
Gonzaga Coelho (FIESC) –; e um representante da comunidade externa do Movimento PróSUS. Diante do exposto, indagou à conselheira Helena Olinda Dalri se esta manteria sua
proposta de suspensão da composição da comissão naquela reunião. Com a palavra, a
conselheira Helena Olinda Dalri manteve a sua proposição. Em votação, a proposição da
nominata apresentada pela presidenta foi aprovada por maioria. 7. Informes gerais. A
presidenta informou que visitaria no dia seguinte o campus de Araranguá, a convite da
Prefeitura Municipal e da Associação Empresarial de Araranguá (ACIVA), com a finalidade
de participar de uma audiência pública com a comunidade sobre a demanda histórica daquela
cidade pela criação de um curso de Medicina. Comunicou que a professora Lúcia Helena
Martins Pacheco, vice-reitora, havia visitado o campus de Joinville no dia anterior e que, nas
semanas subsequentes, seria realizada uma visita ao campus de Curitibanos. Informou, ainda,
o recebimento de cinquenta e uma vagas para concurso para docente para o campus da UFSC
no Médio Vale do Itajaí, na cidade de Blumenau, e vinte vagas para servidores técnicoadministrativos em Educação, nível D. A presidenta lembrou que a implantação do citado
campus havia sido definida na gestão anterior com o Governo Federal e que no início do ano
foi apresentada a proposição de criação de cinco cursos de graduação, a partir de um estudo
realizado pelo MEC, tendo em vista a política de expansão realizada pelas diversas
universidades do País. Informou que, de acordo o desenvolvimento dos cursos, seriam
contratados cento e vinte e três novos docentes, divididos no ano em curso até 2016, e que a
UFSC receberia cinquenta milhões de reais para a implantação do novo campus, que ficou sob
a responsabilidade do professor Juan Altamirano Flores, do Departamento de Geociências. A
presidenta discorreu, ainda, sobre a existência de um grupo de trabalho, formado juntamente
com o pró-reitor adjunto de Graduação e que estava discutindo a proposta de criação dos
cursos que seria apresentada à Câmara de Graduação. A presidenta informou também sobre a
quantidade dos Cargos de Direção (CDs) e Funções Gratificadas (FGs) que foram incluídas
para a implantação do campus. O professor Lauro Francisco Mattei, pró-reitor de Assuntos
Estudantis, relatou que tem acompanhado as discussões do referido grupo de trabalho e
afirmou que o grupo tinha uma proposta de discussão multidisciplinar para a criação dos
cursos, envolvendo um processo canalizado para o desenvolvimento regional. Assim,
informou, considerando-se esse aspecto, as discussões foram conduzidas para a criação de três
cursos na área tecnológica: Engenharia de Materiais, Engenharia de Automação e Engenharia
Têxtil, complementarmente com dois cursos de licenciaturas: Matemática e Química. Com a
palavra, a presidenta ratificou que havia sido realizado um estudo preliminar das demandas e
necessidades de formação existentes na região, bem como a necessidade da formação de
professores, em consonância também com a proposta do MEC. Dessa forma, informou que
seriam criadas quinhentas novas vagas públicas na região do Médio Vale do Itajaí. Por fim,
informou sobre a realização do evento que também discutiria sobre a EBSERH e a saúde
pública no País, o qual estava sendo organizado no final de semana seguinte, pelo Comitê
Pró-SUS, no Centro de Eventos da UFSC. A presidenta, em seguida, agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale,
secretária executiva do Conselho Universitário, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será
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assinada pela senhora presidenta e pelos demais conselheiros, estando a gravação integral da
sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, 18 de junho de 2013.
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