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ATA N.° 1 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DO CENTRO 

TECNOLÓGICO 

  

Ata da Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do 

Centro Tecnológico, realizada no dia 11 de fevereiro de 

2015, às 14 horas, no Auditório do prédio “Reitor Caspar 

Erich Stemmer”. 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, no 1 

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

Centro Tecnológico (CTC) da UFSC, convocados por meio do Edital nº 3 

1/2015/CONSELHO/CTC, com a presença dos Senhores Conselheiros: Agenor  Fúrigo 4 

Junior, Antonio Sérgio Coelho, Werner Kraus Junior, André Ogliari, Nádia Bernardi Bonumá, 5 

Lia Caetano Bastos, Marcelo Menezes Reis, Rogério Cid Bastos, Carlos Enrique Niño 6 

Bohorquez, Hugo Moreira Soares, Djones Vinicius Lettnin, Leandro José Komosinski, Luis 7 

Alberto Gomez, Marcelo Lanza, Marcelo Ricardo Stemmer, Mônica Maria Mendes Luna, 8 

Carlos Aurélio Faria da Rocha, Sônia Maria Hickel Probst, Vitório Bruno Mazzola, Adriana 9 

Marques Rossetto, Carlos Augusto Silva de Oliveira, Jonny Carlos da Silva, Carlos Galup 10 

Montoro, Fernando Barth, Lucila Maria de Souza Campos, Cíntia Soares, Roberto Caldas de 11 

Andrade Pinto, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Rômulo Silva de Oliveira, Ronaldo dos 12 

Santos Mello, William Gerson Matias, Dante Luiz Juliatto e Gregório Jean Varvakis Rados, 13 

sob a Presidência do professor Sebastião Roberto Soares, Diretor do Centro Tecnológico. 14 

Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão justificando 15 

a ausência dos conselheiros Edson Roberto De Pieri, Antonio Pedro Novaes de Oliveira, 16 

Carlos Barros Montez e José Ripper Kós. Na sequência, o Presidente informou aos senhores 17 

conselheiros que ainda não havia sido indicada, pelas entidades responsáveis, a representação 18 



 

discente junto ao Conselho do CTC, cujo mandato havia terminado em 14/10/2014 (Portaria 19 

n.º 223/2013/CTC). Em seguida, deu as boas vindas ao Prof. Rogério Cid Bastos, novo Chefe 20 

do Departamento de Engenharia do Conhecimento, e ao Prof. Roberto Carlos dos Santos 21 

Pacheco, novo Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 22 

Conhecimento. Na sequência, passou a palavra à Prof.ª Isabela Oliveira, coordenadora do 23 

Curso de Qualificação para utilização do Moodle no Ensino Presencial e na Gestão de 24 

Projetos, oferecido pela Direção do Centro Tecnológico em parceria com a FEESC, que 25 

informou aos senhores conselheiros detalhes do curso. Ato contínuo, solicitou a exclusão do 26 

item 18 da pauta e modificação do item 17: “onde se lê aprovação dos resultados, leia-se 27 

homologação das aprovações ad referendum e onde se lê Informática e Estatística, leia-se 28 

Engenharia de Produção e Sistemas”. Em votação, a exclusão e as alterações foram aprovadas 29 

por unanimidade. A seguir, foram apreciados os seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e 30 

aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico 31 

de 5 de novembro de 2014. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. 32 

Apreciação e aprovação da ata da Sessão Ordinária do Conselho da Unidade do Centro 33 

Tecnológico de 10 de dezembro de 2014. Em votação, o documento foi aprovado por 34 

unanimidade. 3. Processo n.º 23080.005938/2014-82. Homologação da aprovação ad 35 

referendum do parecer da Comissão Avaliadora, composta pelos professores Silvia Modesto 36 

Nassar (Presidente), Joni da Silva Fraga (DAS) e José Eduardo Ribeiro Cury (DAS), quanto à 37 

solicitação de Progressão Funcional Horizontal de Associado II para Associado III, requerida 38 

pelo Prof. Antônio Augusto Medeiros Fröhlich, docente do Departamento de Informática e 39 

Estatística, que obteve 38,50 pontos, no período de 2011.2 à 2013.1. Em votação, o parecer da 40 

Comissão Avaliadora, favorável à progressão solicitada pelo requerente, foi homologado por 41 

unanimidade. 4. Processo n.º 23080.061029/2014-24. Homologação da aprovação ad 42 

referendum do parecer da Comissão Avaliadora, composta pelos professores Carlos Loch 43 

(Presidente), Aguinaldo Silveira e Silva (EEL) e Nelson Sadowski (EEL), quanto à solicitação 44 

de Progressão Funcional Horizontal de Associado III para Associado IV, requerida pelo Prof. 45 

Antônio Fortunato Marcon, docente do Departamento de Engenharia Civil, que obteve 40,50 46 

pontos no período de 2010.2 à 2012.1. Em votação, o parecer da Comissão Avaliadora, 47 

favorável à progressão solicitada pelo requerente, foi homologado por unanimidade.  5. 48 

Processo n.º 23080.040827/2014-12. Homologação da aprovação ad referendum do parecer 49 

da Comissão Avaliadora, composta pelos professores Fernando Oscar Ruttkay Pereira 50 

(Presidente), Fernando Cabral (EMC) e Jair Carlos Dutra (EMC), quanto à solicitação de 51 

Progressão Funcional Horizontal de Associado III para Associado IV, requerida pela Prof.ª 52 



 

Marta Dischinger, docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, que obteve 44,50 53 

pontos no período de 2012.1 à 2013.2. Em votação, o parecer da Comissão Avaliadora, 54 

favorável à progressão solicitada pela requerente, foi homologado por unanimidade. 6. 55 

Processo n.º 23080.062256/2014-77. Homologação da aprovação ad referendum do parecer 56 

da Comissão Avaliadora, composta pelos professores Silvia Modesto Nassar (Presidente), 57 

Arcanjo Lenzi (EMC) e Paulo César Philippi (EMC), quanto à solicitação de Progressão 58 

Funcional Horizontal de Associado I para Associado II, requerida pela Prof.ª Patrícia Vilain, 59 

docente do Departamento de Informática e Estatística, que obteve 45,50 pontos no período de 60 

2011.2 à 2013.1. Em votação, o parecer da Comissão Avaliadora, favorável à progressão 61 

solicitada pela requerente, foi homologado por unanimidade. 7. Processo n.º 62 

23080.061412/2014-82. Homologação da aprovação ad referendum do parecer da Comissão 63 

Avaliadora, composta pelos professores José Eduardo Ribeiro Cury (Presidente), Adroaldo 64 

Raizer (EEL) e Prof. Ivo Barbi (EEL), quanto à solicitação de Progressão Funcional 65 

Horizontal de Associado I para Associado II, requerida pelo Prof. Ubirajara Franco Moreno, 66 

docente do Departamento de Automação e Sistemas, que obteve 37,50 pontos no período de 67 

2012.1 à 2013.2. Em votação, o parecer da Comissão Avaliadora, favorável à progressão 68 

solicitada pelo requerente, foi homologado por unanimidade. Em seguida, o Presidente 69 

informou aos senhores conselheiros que, segundo entendimento da Procuradoria Federal na 70 

UFSC, o interstício entre as progressões deve ser de 2 (dois) anos, e que solicitou, de maneira 71 

formal, esclarecimentos à Administração Central da UFSC, a fim de que a questão fosse 72 

revista. Disse, ainda, que entraria em contato com o Sindicato dos Professores das 73 

Universidades Federais de Santa Catarina (Apufsc-Sindical), em nome dos professores do 74 

CTC, para tratar da questão. 8. Processo n.º 23080.066885/2014-76. Homologação da 75 

aprovação ad referendum do parecer da relatora, Prof.ª Lucila Maria de Souza Campos, 76 

acerca de solicitação de afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na 77 

Heriott-Watt University, no Reino Unido, requerida pelo Prof. Celso Peres Fernandes, 78 

docente do Departamento de Engenharia Mecânica, para o período de 1/3/2015 a 30/6/2015. 79 

Em votação, o parecer da relatora, favorável à solicitação do requerente, foi homologado por 80 

unanimidade. 9. Processo n.º 23080.064067/2014-39. Homologação da aprovação ad 81 

referendum do parecer da relatora, Prof.ª Lia Caetano Bastos, acerca de solicitação de 82 

afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na Universidade de Coimbra, 83 

Portugal, requerida pelo Prof. Irlan Von Linsingen, docente do Departamento de Engenharia 84 

Mecânica, para o período de Fevereiro de 2015 a Janeiro de 2016. Foi passada a palavra ao 85 

Presidente, que procedeu à leitura do parecer da relatora. Em votação, o parecer da relatora, 86 



 

favorável à solicitação do requerente, foi homologado por unanimidade. 10. Processo n.º 87 

23080.071793/2014-16. Homologação da aprovação ad referendum do parecer da relatora, 88 

Prof.ª Sônia Maria Hickel Probst, acerca de solicitação de afastamento do país para realização 89 

de estágio pós-doutoral na Ecole Normal Supérieur, em Paris, requerida pelo Prof. Sérgio 90 

Torres Moraes, docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, para o período de 91 

9/3/2015 a 8/3/2016. Foi passada a palavra ao Presidente, que procedeu à leitura do parecer da 92 

relatora. Em votação, o parecer da relatora, favorável à solicitação do requerente, foi 93 

homologado por unanimidade. 11. Processo n.º 23080.062095/2014-11. Homologação da 94 

aprovação ad referendum do parecer do relator, Prof. Luis Alberto Gomez, acerca de 95 

solicitação de afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral no Lawrence 96 

Berkeley National Laboratory, na Califórnia, requerida pelo Prof. Saulo Güths, docente do 97 

Departamento de Engenharia Mecânica, para o período de 2/2/2015 a 1/2/2016. Foi passada a 98 

palavra ao Presidente, que procedeu à leitura do parecer do relator. Em votação, o parecer da 99 

relatora, favorável à solicitação do requerente, foi homologado por unanimidade. Foi passada 100 

a palavra ao conselheiro André Ogliari, Chefe em Exercício do Departamento de Engenharia 101 

Mecânica, que prestou esclarecimentos aos senhores conselheiros acerca dos professores que 102 

assumiriam as cargas didáticas dos professores que tiveram seus afastamentos aprovados. 12. 103 

Processo n.º 23080.026863/2014-73. Homologação da aprovação ad referendum do parecer 104 

da relatora, Prof.ª Adriana Marques Rossetto, acerca do Relatório Final do Curso de 105 

Especialização em Engenharia Automotiva, com ênfase em Materiais e Processos de 106 

Fabricação, do requerente Prof. Gean Vitor Salmoria (EMC). Foi passada a palavra ao 107 

Presidente, que procedeu à leitura do parecer da relatora. Em votação, o parecer da relatora, 108 

favorável à aprovação do Relatório Final, foi homologado por unanimidade. 13. Processo n.º 109 

23080.047361/2014-86. Homologação da aprovação ad referendum da solicitação de abertura 110 

de concurso público para professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), na Área de 111 

Conhecimento Probabilidade e Estatística / Matemática / Ciência da Computação / 112 

Engenharias / Agronomia / Economia / Administração / Demografia / Genética / 113 

Meteorologia / Estatística, do Departamento de Informática e Estatística (INE). O Presidente 114 

procedeu à leitura da área de conhecimento, cronograma, e requisitos para provimento da 115 

vaga do concurso. O conselheiro Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Coordenador do 116 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), disse que 117 

gostaria de formalizar crítica à Área de Conhecimento do concurso, que, em sua opinião, 118 

deveria ser somente Engenharias, visto que, da forma como foi encaminhado o processo, os 119 

doutores formados pelo PPGEGC não conseguiriam se candidatar à vaga. Ficou decidido que 120 



 

as próximas solicitações de abertura de concurso público seguiriam o recomendado no 121 

Relatório Final do III Encontro Acadêmico Internacional - Interdisciplinaridade nas 122 

Universidades Brasileiras: Resultados & Desafios (Brasília, 13 a 15 de maio de 2014), no que 123 

diz respeito aos concursos públicos e contratação de docentes, a fim de privilegiar nos 124 

concursos o conhecimento e habilidades adquiridas e não apenas os diplomas obtidos. Em 125 

votação, a aprovação ad referendum foi homologada por maioria. 14. Homologação da 126 

aprovação ad referendum da composição das bancas dos concursos públicos para 127 

professor efetivo, Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), nas seguintes Áreas de 128 

Conhecimento: 1) Processo n.º 23080.047002/2014-29: Engenharia de Produção / Engenharia 129 

Civil / Engenharia de Materiais e Metalúrgica / Engenharia Química / Engenharia de 130 

Transportes / Engenharia Naval e Oceânica / Engenharia Aeroespacial / Matemática / 131 

Probabilidade e Estatística / Economia / Métodos Quantitativos; 2) Processo n.º 132 

23080.047005/2014-62: Engenharia de Produção / Economia / Engenharia Econômica. O 133 

Presidente procedeu à leitura dos nomes dos docentes indicados como membros das bancas 134 

examinadoras. Em votação, a aprovação ad referendum das bancas foi homologada por 135 

unanimidade. 15. Processo n.º 23080.000925/2015-06. Homologação da aprovação ad 136 

referendum do parecer do relator, Prof. Flávio Rubens Lapolli, acerca de solicitação de 137 

revisão da nota da prova escrita do concurso público para professor efetivo, Adjunto A, 138 

Dedicação Exclusiva (DE), na Área de Conhecimento de Engenharia de 139 

Produção/Economia/Engenharia Econômica (Processo n.º 23080.047005/2014-62), do 140 

requerente Fabrício Peter Vahl. Foi passada a palavra ao Presidente, que procedeu à leitura do 141 

parecer do conselheiro relator. Em votação, o parecer do relator, contrário à solicitação do 142 

requerente, foi aprovado por unanimidade. 16. Aprovação de bancas para promoção à 143 

classe E - Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. O Presidente iniciou a 144 

leitura dos memorandos encaminhados pelos departamentos à Direção do CTC, com as 145 

indicações de possíveis membros das comissões avaliadoras: a) Departamento de Engenharia 146 

Química e Engenharia de Alimentos - EQA (Memorando n.º 005/2015/EQA/CTC, de 147 

9/1/2015): foi feita a leitura dos nomes, seguida de breve currículo de cada docente indicado 148 

para compor a comissão. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. b) 149 

Departamento de Engenharia Mecânica – EMC: foi feita a leitura dos nomes, seguida de 150 

breve currículo de cada docente indicado para compor a comissão. Em votação, o documento 151 

foi aprovado por maioria. c) Departamento de Informática e Estatística – INE (Memorando n.º 152 

063/INE/2014): foi feita a leitura dos nomes, seguida de breve currículo de cada docente 153 

indicado para compor a comissão. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 154 



 

d) Departamento de Engenharia de Produção – EPS (Memorando n.º 03/EPS, de 9/2/2015): 155 

foi feita a leitura dos nomes, seguida de breve currículo de cada docente indicado para 156 

compor a comissão. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. 17. 157 

Homologação das aprovações ad referendum dos resultados dos concursos dos 158 

Departamentos de Arquitetura e Urbanismo (Processo n.º 23080.048520/2014-60) e 159 

Engenharia de Produção e Sistemas (Processos n.º 23080.047002/2014-29 e 160 

23080.047005/2014-62), objetos do Edital n.º 299/DDP/2014. O Presidente procedeu à 161 

leitura dos relatórios finais com os resultados dos concursos. Em votação, as aprovações ad 162 

referendum foram homologadas por unanimidade. 18. Processo n.º 23080.036661/2014-30. 163 

Recurso quanto à promoção para a classe E – Professor Titular da Carreira do Magistério 164 

Superior, do requerente Prof. Fernando Soares Pinto Sant’Anna (ENS). O item foi retirado de 165 

pauta, tendo em vista inclusão equivocada. 19. Processo n.º 23080.072475/2014-64. Recurso 166 

quanto à promoção para a classe E – Professor Titular da Carreira  do Magistério Superior, do 167 

requerente Prof. Renato Lucas Pacheco (EEL). O Presidente procedeu à leitura do recurso do 168 

requerente ao Conselho da Unidade na íntegra, cuja solicitação questiona a legalidade do 169 

processo que resultou no indeferimento, pela Comissão Avaliadora, de sua Promoção à Classe 170 

E – Professor Titular da Carreira do Magistério Superior. Em seguida, foi passada a palavra 171 

ao conselheiro Vitório Bruno Mazzola, que procedeu à leitura do parecer da Comissão de 172 

Análise de Recursos, designada pela Portaria n.º 328/2014/CTC. O conselheiro Carlos 173 

Aurélio Faria da Rocha solicitou a palavra e questionou se não seria prudente que a Comissão 174 

de Análise de Recursos fizesse consulta à Procuradoria Federal na UFSC, quanto ao parecer 175 

emitido pela Comissão em resposta ao recurso do requerente ao Conselho da Unidade. A 176 

conselheira Sônia Maria Hickel Probst solicitou a palavra e disse que gostaria de saber se a 177 

Comissão Avaliadora designada pela Portaria n.º 299/2014/CTC havia circunstanciado o 178 

parecer emitido por ela. Em seguida, para responder ao questionamento da conselheira, o 179 

Presidente procedeu à leitura da Ata de Avaliação de Memorial de Atividades Acadêmicas da 180 

defesa do requerente. Após a leitura, a conselheira Sônia Maria Hickel Probst disse entender 181 

que havia parecer circunstanciado. Alguns conselheiros se manifestaram sobre as 182 

características dos processos do Memorial da Avaliação de Desempenho (MAD) e do 183 

Memorial de Atividades Acadêmicas, ressaltando as diferenças entre os dois processos. O 184 

Presidente disse que o MAD seria pré-requisito para participar da segunda etapa, a defesa do 185 

MAA ou da Tese Inédita. Disse, ainda, que conforme consta no Art. 23 da Resolução 186 

Normativa n.º 40/CUn/2014, de 27 de maio de 2014, cabe ao Conselho da Unidade somente 187 

avaliar se houve ilegalidade no processo. Na sequência, alguns conselheiros se manifestaram, 188 



 

dizendo que entendiam que não ocorreu ilegalidade no processo. A conselheira Sônia Maria 189 

Hickel Probst disse que concordava com ambos os pareceres, o da Comissão Avaliadora e o 190 

da Comissão de Análise de Recursos, mas que, futuramente ter-se-ia que fazer face a muito 191 

mais perfis de professores titulares. A conselheira Lucila Maria de Souza Campos disse 192 

concordar com o parecer da Comissão de Análise de Recursos, mas disse que gostaria que 193 

estivesse mais clara a regra do que o professor teria que atender para se tornar um professor 194 

titular. Na sequência, foi sugerido por alguns conselheiros que, se possível, o Conselho da 195 

Unidade do Centro Tecnológico elaborasse documento contendo especificações do perfil do 196 

professor titular, na visão dos professores do CTC. Em votação, o parecer da Comissão de 197 

Análise de Recursos, contrário à solicitação do requerente, foi aprovado por maioria. 20. 198 

Processo n.º 23080.041266/2014-79. Recurso quanto à promoção para a classe E – Professor 199 

Titular da Carreira do Magistério Superior, do requerente Prof. Vicente de Paulo Nicolau 200 

(EMC). O Presidente procedeu à leitura do recurso do requerente ao Conselho da Unidade na 201 

íntegra. Em seguida, foi passada a palavra ao conselheiro Vitório Bruno Mazzola, que 202 

procedeu à leitura do parecer da Comissão de Análise de Recursos, designada pela Portaria n.º 203 

328/2014/CTC. Em discussão, a conselheira Sônia Maria Hickel Probst disse que, a seu ver, 204 

deveriam ser anexados ao processo os e-mails trocados pela Comissão Avaliadora, quanto ao 205 

pedido de reconsideração feito pelo requerente. O conselheiro Jonny Carlos da Silva disse 206 

entender que as trocas de e-mails para emissão do parecer acerca do pedido de reconsideração 207 

seriam sigilosas, mas que os membros deveriam ser contatados a fim de que validassem o 208 

parecer que havia sido assinado somente pelo Presidente da Comissão, Prof. Ênio Valmor 209 

Kassick. Na sequência, outros conselheiros se manifestaram favoráveis à proposta do 210 

conselheiro Jonny Carlos da Silva. Ficou decidido que a Direção do CTC entraria em contato 211 

com os demais membros da Comissão Avaliadora, a fim de que referendassem o parecer 212 

assinado somente pelo Presidente, para posterior reanálise pelo Conselho da Unidade. 21. 213 

Processo n.º 23080.062726/2014-01. Apreciação do parecer do relator, Prof. Roberto Caldas 214 

de Andrade Pinto, acerca da solicitação de criação (formalização) do Laboratório de Pesquisa 215 

em Radiofrequência, do Departamento de Engenharia Elétrica, do requerente Prof. Fernando 216 

Mendes de Azevedo. O item foi retirado de pauta. Ficou decidido que seria aprovado ad 217 

referendum pelo Presidente do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico. 22. Processo n.º 218 

23080.072494/2014-91. Apreciação do parecer do relator, Prof. Marcelo Menezes Reis, 219 

acerca da proposta de novo Regimento do Departamento de Engenharia Civil do Centro 220 

Tecnológico. O item foi retirado de pauta. Ficou decidido que seria aprovado ad referendum 221 

pelo Presidente do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico.23. Processo n.º 222 



 

23080.073352/2014-41. Apreciação do parecer do relator, Prof. Agenor Fúrigo Junior, acerca 223 

da proposta de novo Regimento do Departamento de Engenharia Elétrica do Centro 224 

Tecnológico. O item foi retirado de pauta. Ficou decidido que seria aprovado ad referendum 225 

pelo Presidente do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico. 24. Processo n.º 226 

23080.075086/2014-91. Solicitação de abertura de concurso público para professor efetivo, 227 

Adjunto A, Dedicação Exclusiva (DE), no Campo de Conhecimento 3.08.00.00-5 Engenharia 228 

de Produção / 3.08.03.00-4 Engenharia do Produto / 3.08.03.04-7 Gerência do Projeto e do 229 

Produto, do Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas (EPS). O item foi retirado 230 

de pauta. Ficou decidido que seria aprovado ad referendum pelo Presidente do Conselho da 231 

Unidade do Centro Tecnológico. 25. Processo n.º 23080.058179/2014-51. Apreciação do 232 

parecer do relator, Prof. Agenor Fúrigo Junior, acerca da solicitação de afastamento do país 233 

para realização de estágio pós-doutoral na Universidade de Ferrara, na Itália, requerida pelo 234 

Prof. Henrique Simas, docente do Departamento de Engenharia Mecânica, para o período de 235 

1/9/2015 a 30/7/2016. O item foi retirado de pauta. Ficou decidido que seria aprovado ad 236 

referendum pelo Presidente do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico. 26. Processo n.º 237 

23080.068396/2014-59. Apreciação do parecer do relator, Prof. Marco Di Luccio,  acerca de 238 

solicitação de afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na University of 239 

London, na Inglaterra, requerida pela Prof.ª Prof.ª Lucila Maria de Souza Campos, docente do 240 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas. O item foi retirado de pauta. Ficou 241 

decidido que seria aprovado ad referendum pelo Presidente do Conselho da Unidade do 242 

Centro Tecnológico. 27. Informes Gerais. Não houve informes gerais. Ato contínuo, a 243 

Presidência retomou a palavra e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Stefani 244 

de Souza, Secretária Executiva da Direção do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, 245 

se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 11 de 246 

fevereiro de 2015. 247 


