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ATA N.° 9 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DO CENTRO 

TECNOLÓGICO 

  

Ata da Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do 

Centro Tecnológico, realizada no dia 10 de setembro de 

2014, às 14 horas, no Auditório do prédio “Reitor Caspar 

Erich Stemmer”. 

 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no 1 

Auditório do prédio Reitor Caspar Erich Stemmer, reuniram-se os membros do Conselho do 2 

Centro Tecnológico da UFSC, convocados por meio do Edital nº 9/2014/CONSELHO/CTC, 3 

com a presença dos Senhores Conselheiros: Edson Roberto De Pieri, Agenor Fúrigo Junior, 4 

Álvaro Guillermo Rojas Lezana, Anderson Claro, Carlos Barros Montez, Edson Bazzo, 5 

Fernando Álvaro Ostuni Gauthier, Flávio Rubens Lapolli, Lia Caetano Bastos, Marcelo 6 

Menezes Reis, Hugo Moreira Soares, Jefferson Luiz Brum Marques, José Ripper Kós, 7 

Leandro José Komosinski, Ângela do Valle, Marcelo Lanza, Marcelo Ricardo Stemmer, 8 

Maurício Luiz Sens, Mônica Maria Mendes Luna, Renato Lucas Pacheco, Sônia Maria Hickel 9 

Probst, Vitório Bruno Mazzola, Armando Albertazzi Gonçalves Jr., Fernando Barth, Gregório 10 

Jean Varvakis Rados, Paulo Augusto Cauchick Miguel, Marco Di Luccio, Cíntia Soares, 11 

Roberto Caldas de Andrade Pinto, Rômulo Silva de Oliveira, Ronaldo dos Santos Mello, 12 

William Gerson Matias, Dante Luiz Juliatto e Rejane Helena Ribeiro da Costa, sob a 13 

Presidência do Professor Sebastião Roberto Soares, Diretor do Centro Tecnológico. Havendo 14 

número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão informando aos 15 

senhores conselheiros os resultados do RUF - Ranking Universitário Folha 2014, que 16 

classifica as 192 universidades brasileiras a partir de indicadores de pesquisa, inovação, 17 

internacionalização, ensino e mercado, e onde a Universidade Federal de Santa Catarina 18 



 

(UFSC) ficou em sétimo lugar no ranking “As 10 melhores universidades”. Foi exibida, 19 

ainda, tabela contendo dados sobre as colocações dos cursos de graduação, mestrado e 20 

doutorado do Centro Tecnológico da UFSC, segundo o Ranking de Cursos, que classificou 21 

todos os cursos do Centro Tecnológico (CTC) entre os dez melhores do país em suas áreas. 22 

Na sequência, deu as boas vindas ao Prof. Anderson Claro, novo Chefe, em caráter pro 23 

tempore, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Em seguida, justificou a ausência dos 24 

conselheiros Adriana Marques Rossetto, Almir Francisco Reis, Antônio Pedro Novaes de 25 

Oliveira, Fernando Mendes de Azevedo, Lucila Maria de Souza Campos e Robson Will.  Ato 26 

contínuo, solicitou a inclusão dos seguintes pontos na pauta: 10.1 Processo n.º 27 

23080.048520/2014-60; 10.2 Processo n.º 23080.047767/2014-96; 10.3 Processo n.º 28 

23080.013267/2014-23; 10.4 Processo n.º 23080.008251/2012-37; e 10.5 Processo n.º 29 

23080.025561/2014-88.  Em votação, a inclusão dos itens foi aprovada por unanimidade. A 30 

seguir, foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da 31 

Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico, realizada em 20 de 32 

agosto de 2014. O item foi retirado de pauta para que fossem feitas correções no documento e 33 

que fosse apreciado na próxima sessão do Conselho da Unidade. 2. Homologação da ata da 34 

Sessão Ordinária da Câmara de Administração do Centro Tecnológico, realizada em 23 35 

de julho de 2014. Em votação, o documento foi homologado por unanimidade. 3. 36 

Homologação da ata da Sessão Ordinária da Câmara de Administração do Centro 37 

Tecnológico, realizada em 29 de agosto de 2014. Em votação, o documento foi homologado 38 

por unanimidade. Na sequência, o Presidente e o Vice-Presidente sugeriram que fosse feito 39 

um encaminhamento no que diz respeito à forma de elaboração das atas do Conselho da 40 

Unidade do CTC. Em votação, foi aprovado por unanimidade que as atas do Conselho da 41 

Unidade continuariam a ser feitas de forma sucinta e que, caso algum conselheiro quisesse 42 

fazer uma declaração de voto, sua fala constaria em ata na íntegra. 4. Processo n.º 43 

23080.067068/2013-54. Aprovação do resultado do concurso para provimento de cargo de 44 

professor na Área/Subárea de Conhecimento Engenharia Civil/Construção Civil, do 45 

Departamento de Engenharia Civil. Foi passada a palavra ao conselheiro Edson Roberto De 46 

Pieri, que procedeu à leitura do relatório final com os resultados do concurso. Em seguida, o 47 

Presidente passou à palavra à conselheira Lia Caetano Bastos, Chefe do Departamento de 48 

Engenharia Civil, para que fosse informada aos senhores conselheiros a situação do Processo 49 

n.º 029612/2014-41, da requerente Liane Ramos da Silvado, que se trata de recurso impetrado 50 

quanto ao Concurso Público na Área/Subárea de Conhecimento de Geociências/Geodésia. A 51 

conselheira informou que o processo estava na justiça comum, que a candidata conseguiu uma 52 



 

liminar a seu favor, que o professor que havia sido contratado foi exonerado e que o 53 

julgamento aconteceria no próximo dia 23/9/14. Informou ainda que, devido a essa situação, 54 

havia, naquele momento, 14 créditos sem professor. Em votação, o relatório final foi 55 

aprovado por unanimidade. 5. Processo n.º 23080.047002/2014-29. Homologação da 56 

aprovação ad referendum do Presidente do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico 57 

acerca da solicitação de abertura de concurso público para professor efetivo Adjunto A, DE, 58 

na Área/Subárea de Conhecimento Engenharia de Produção/Métodos Quantitativos, do 59 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas. Foi passada a palavra ao conselheiro 60 

Edson Roberto De Pieri, que procedeu à leitura das áreas e áreas afins do concurso e dos 61 

requisitos para provimento da vaga. Em votação, a aprovação ad referendum foi homologada 62 

por unanimidade. 6. Processo n.º 23080.047005/2014-62. Homologação da aprovação ad 63 

referendum do Presidente do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico acerca da 64 

solicitação de abertura de concurso público para professor efetivo Adjunto A, DE, na 65 

Área/Subárea de Conhecimento Engenharia de Produção/Engenharia Econômica, do 66 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas. Foi passada a palavra ao conselheiro 67 

Edson Roberto De Pieri, que procedeu à leitura das áreas e áreas afins do concurso e dos 68 

requisitos para provimento da vaga. Em votação, a aprovação ad referendum foi homologada 69 

por unanimidade. 7. Processo n.º 23080.047361/2014-86. Homologação da aprovação ad 70 

referendum do Presidente do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico acerca da 71 

solicitação de abertura de concurso público para professor efetivo Adjunto A, DE, na Área de 72 

Conhecimento Probabilidade e Estatística,do Departamento de Informática e Estatística. Foi 73 

passada a palavra ao conselheiro Edson Roberto De Pieri, que procedeu à leitura das áreas e 74 

áreas afins do concurso e dos requisitos para provimento da vaga. Em votação, a aprovação ad 75 

referendum foi homologada por unanimidade. 8. Processo n.º 23080.047762/2014-36. 76 

Homologação da aprovação ad referendum do Presidente do Conselho da Unidade do Centro 77 

Tecnológico acerca da solicitação de abertura de concurso público para professor efetivo 78 

Adjunto A, DE, na Área/Subárea de Conhecimento Engenharia Civil/Estruturas, Estruturas 79 

Metálicas e Mecânica das Estruturas, do Departamento de Engenharia Civil. Foi passada a 80 

palavra ao conselheiro Edson Roberto De Pieri, que procedeu à leitura das áreas e áreas afins 81 

do concurso e dos requisitos para provimento da vaga. Em votação, a aprovação ad 82 

referendum foi homologada por unanimidade. 9. Processo n.º 23080.028661/2014-66. 83 

Homologação da aprovação ad referendum do parecer do relator acerca da solicitação de 84 

afastamento do país para realização de Pós-Doutorado na Universidade da Califórnia – 85 

Berkeley – EUA, para o período de 1/10/2014 à 30/9/2015, requerida pelo Prof. Hans Michael 86 



 

Van Bellen (EGC). Foi passada a palavra ao conselheiro Edson Bazzo, que procedeu à leitura 87 

de seu parecer. Em votação, a aprovação ad referendum do parecer do relator, favorável à 88 

solicitação do requerente, foi homologada por unanimidade. 10. Processo n.º 89 

23080.029643/2004-20. Homologação da aprovação ad referendum do parecer da comissão 90 

de avaliação, composta pelos professores Ayrton Portilho Bueno (Presidente), Clóvis 91 

Raimundo Maliska e Cláudio Melo, quanto à solicitação de progressão funcional vertical de 92 

Assistente IV para Adjunto I, requerida pelo Prof. Francisco Antônio Carneiro Ferreira, que 93 

obteve 110,26 pontos. Em votação, a aprovação ad referendum do parecer da comissão 94 

avaliadora, favorável à progressão solicitada pelo requerente, foi homologada por 95 

unanimidade. 10.1 Processo n.º 23080.048520/2014-60. Solicitação de abertura de concurso 96 

público para professor efetivo Adjunto A, DE, na Área/Subárea de Conhecimento Arquitetura 97 

e Urbanismo/História da Arquitetura e Urbanismo, do Departamento de Arquitetura e 98 

Urbanismo. Foi passada a palavra ao conselheiro Edson Roberto De Pieri, que procedeu à 99 

leitura das áreas e áreas afins do concurso e dos requisitos para provimento da vaga. Em 100 

votação, a abertura do concurso foi aprovada por unanimidade. 10.2. Processo n.º 101 

23080.047767/2014-96. Proposta de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Planejamento e 102 

Gestão de Transporte Aéreo a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina – 103 

UFSC e a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República – SAC/PR, do requerente 104 

Prof. Jucilei Cordini (ECV). Foi passada a palavra ao conselheiro relator Edson Roberto De 105 

Pieri, que procedeu à leitura de seu parecer. A Prof.ª Lia Caetano Bastos, Chefe do 106 

Departamento de Engenharia Civil, disse que a aprovação ad referendum do Colegiado do 107 

ECV seria apreciada na próxima sessão do referido colegiado, que aconteceria em 24/9/14. 108 

Em votação, o parecer do relator, favorável à aprovação da proposta, com o condicionante de 109 

que houvesse a análise e votação do ad referendum pelo Colegiado do ECV antes de o 110 

processo ser apreciado na Câmara de Pós-Graduação da UFSC, foi aprovado por 111 

unanimidade. 10.3 Processo n.º 23080.013267/2014-23. Apreciação do parecer do relator 112 

acerca do Relatório Final do Curso de Especialização em Engenharia e Gestão Portuária, do 113 

Departamento de Engenharia Civil. Coordenador: Prof. Jucilei Cordini. Foi passada a palavra 114 

ao conselheiro relator Rômulo Silva de Oliveira, que procedeu à leitura de seu parecer. Em 115 

votação, o parecer do relator, favorável à aprovação do relatório final, foi aprovado por 116 

unanimidade. 10.4 Processo n.º 23080.008251/2012-37. Apreciação do parecer do relator 117 

acerca do novo Projeto Pedagógico do Curso (PCC) de Graduação em Engenharia Sanitária e 118 

Ambiental. Foi passada a palavra ao conselheiro relator Marcelo Lanza, que procedeu à 119 

leitura de seu parecer. Em seguida, o Presidente falou sobre a homogeneização das disciplinas 120 



 

de Cálculo, assunto que vem sendo discutido no âmbito do CTC, e se comprometeu a solicitar 121 

reunião com o Departamento de Matemática para tratar da questão. Em votação, o parecer do 122 

relator, favorável à aprovação do PCC, foi aprovado por unanimidade, condicionado à 123 

inclusão das recomendações dos conselheiros (inclusão da disciplina Língua Brasileira de 124 

Sinais nas optativas e de um tópico em disciplina sobre relações étnico-raciais). 10.5 Processo 125 

n.º 23080.025561/2014-88. Apreciação do parecer do relator acerca da solicitação de adesão 126 

ao Serviço Voluntário da UFSC, requerida pelo Prof. Dalton Francisco de Andrade (EPS). Foi 127 

passada a palavra ao conselheiro Edson Roberto De Pieri, que procedeu à leitura do parecer 128 

do relator, Prof. Fernando Barth. Em votação, o parecer do relator, favorável à solicitação do 129 

requerente, foi aprovado por unanimidade. 11. Propostas de alterações nos regimentos da 130 

Câmara de Administração e do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico. O 131 

Presidente falou sobre a necessidade de análise dos regimentos da Câmara de Administração e 132 

do Conselho da Unidade do CTC e sugeriu que fosse designada comissão para executar o 133 

trabalho e que as propostas de alterações fossem trazidas pela comissão para a apreciação do 134 

Conselho. Em seguida, foram designados os professores André Ogliari (EMC), Gregório Jean 135 

Varvakis Rados (EGC) e o STAE Dante Luiz Juliatto, para, juntamente com um membro 136 

docente da Direção do CTC que seria designado posteriormente, compor a referida comissão. 137 

12. Gravações (áudio e/ou vídeo) das Sessões do Conselho da Unidade do Centro 138 

Tecnológico. O Presidente informou aos conselheiros que a questão havia surgido na última 139 

Sessão do Conselho da Unidade do CTC, por meio de fala do Prof. Fernando Mendes de 140 

Azevedo, Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica. Informou ainda que as sessões do 141 

Conselho do CTC não eram gravadas e colocou em votação a continuidade da não gravação 142 

das sessões. Em votação, foi aprovado por unanimidade que as sessões do Conselho da 143 

Unidade do Centro Tecnológico continuarão a não ser gravadas. 13. Indicação de 144 

representante suplente do Centro Tecnológico no Conselho Universitário da UFSC. Foi 145 

passada a palavra ao Prof. Gregório Jean Varvakis Rados, atual representante titular dos 146 

docentes do CTC no Conselho Universitário (CUn) da UFSC, que, à pedido da Presidência, 147 

sugeriu o Prof. José Carlos Cunha Petrus, docente do Departamento de Engenharia Química e 148 

Engenharia de Alimentos como seu suplente, para que se complete o mandato da atual 149 

representação (até 7/12/2014). Em votação, a indicação do Prof. José Carlos Cunha Petrus 150 

como representante suplente dos docentes do CTC no CUn da UFSC foi aprovada por 151 

unanimidade. 14. Aprovação de bancas para promoção à classe E - Professor Titular da 152 

Carreira do Magistério Superior. O Presidente disse que a promoção se dava 153 

semestralmente e que, por isso, seriam criadas bancas semestralmente, voltadas para cada 154 



 

departamento, se possível, ou para grandes áreas. Disse também que as bancas analisariam as 155 

carreiras e não assuntos específicos, por isso não haveria a necessidade de bancas tão 156 

específicas. Quanto à comprovação, foi informado que a Direção do CTC entendia que o 157 

MAA seria composto pelas atividades de pesquisa, ensino, extensão e gestão universitária 158 

relevantes à carreira do docente. Em seguida, foi feita a leitura de três documentos: um 159 

contendo sugestões de nomes de professores para comporem a banca do Departamento de 160 

Automação e Sistemas (DAS), outro contendo sugestões de nomes de professores para 161 

comporem a banca do Departamento de Informática e Estatística (INE) e, por fim, o terceiro 162 

contendo sugestões de nomes de professores para comporem a banca do Departamento de 163 

Engenharia de Produção e Sistemas (EPS). Os documentos enviados à Direção pelo DAS e 164 

pelo INE foram colocados em votação, sendo as indicações contidas nos documentos 165 

aprovadas por unanimidade.  Quanto ao terceiro, enviado pelo EPS, o item foi retirado de 166 

pauta à pedido do Prof. Álvaro Guillermo Rojas Lezana, Chefe do Departamento. Quanto à 167 

elaboração das bancas, foram dadas as seguintes orientações, as quais foram aprovadas pelos 168 

senhores conselheiros: 1) Que seja professor titular ou equivalente de universidade; 2) Que 169 

tenha experiência em orientações de doutorado; e 3) Que não seja egresso de programa de 170 

pós-graduação que faça parte do departamento para o qual a banca está sendo composta. 15. 171 

Informes Gerais. Na sessão de informes gerais, o conselheiro Edson Roberto de Pieri 172 

solicitou que os chefes de departamentos realizassem a consolidação dos PAADs. Ato 173 

contínuo, a Presidência retomou a palavra e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, 174 

eu, Stefani de Souza, Secretária Executiva da Direção do Centro Tecnológico, lavrei a 175 

presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. 176 

Florianópolis, 10 de setembro de 2014. 177 


