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ATA N.' 8 DA SESSÃO ORDnqÁRiA DA CÂMARA DE ADMnqisTRAçÃo DO CENTRO
TECNOLOGICO

Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Administração do
Centro Tecnológico, realizada no dia 29 de setembro de
2017, às 14 horas, na Sala de Reuniões da Direção do Centro
Tecnológico.
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Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na
sala de reuniões da Direção do Centro Tecnológico, reuniram-se os membros da Câmara
Administração do Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, atendendo
convocação anteriomiente feita pelo Edital de Convocação n.' 8/2017/CÂMARA/CTC, com a
presença dos membros: Dante Luiz Juliatto, Lia Caetano Bastos e Marina Bouzon, sob a
Presidência de Sérgio Peters, Vice-Diretor do CTC. Havendo número legal, a Presidência deu
início à sessão cumprimentando a todos e justinlcando a ausência dos professores Cíntia Soares e
Edson Bazzo. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia, sendo relatados os seguintes
pontos de pauta: 1. Processo n.' 23080.049493/2017-95. Apreciação do parecer da Comissão
Avaliadora, composta pelos docentes Roberto Willrich(Presidente - INE), António Fábio
Carvalho da Salva (EMC) e Ferrando Antõnio Forcellini(EMC), quanto à solicitação de
Progressão Funcional Vertical de Adjunto IV para Associado l de Christiane A. G. Von
Wangenheim, docente do Departamento de Informática e Estatística(INE), que obteve 47,00
pontos no período de 2015.2 a 2017.1. O Presidente passou a palavra ao STAE Dante Luiz
Juliatto, que procedeu à leitura do parecer da Comissão Avaliadora. Em votação, o parecer da
Comissão Avaliadora, favorável à progressão solicitada pela requerente, foi aprovado por
unanimidade. 2. Processo n.' 23080.048935/2017-86. Apreciação do parecer da Comissão
Avaliadora, composta pelos docentes Anderson Claro (Presidente - ARQ), Ana Mana
Bencciveni Franzoni(ECV) e Janaíde Cavalcante Rocha (ECV), quanto à solicitação de
Progressão Funcional Vertical de Adjunto IV para Associado l de Milton Luz da Concepção,
docente do Departamento de Arquitetura e Urbanismo(ARQ), que obteve 36,75 pontos no
período de 2015.1 a 2017.1. O Presidente passou a palavra à Prof.' Lia Caetano Bastou, que
procedeu à leitura do parecer da Comissão Avaliadora. Após apreciação e consulta à Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD), ficou decidido que o processo será baixado em
diligência à Comissão Avaliadora para verificação dos comprovantes referentes às bancas de
TCC datadas do semeslre de 2017.2 e consideradas na planilha de 2017.1. 3. Processo n.'
23080.049490/2017-51. Apreciação do parecer da Comissão Avaliadora, composta pelos
docentes Roberto Willrich (Presidente - INE), António Fábio Carvalho da Silva (EMC) e
Fumando Antânio Forcellini(EMC), quanto à solicitação de Progressão Funcional Horizontal de
Associado 111 para Associado IV de Patrícia Vilain, docente do Departamento de Infomlática e
Estatística (INE), que obteve 45,50 pontos no período de 2015.2 a 2017.1 . O Presidente passou a
palavra ao STAE Dante Luiz Ju]iatto, que procedeu à leitura do parecer da Comissão Avaliadora.
Em votação, o parecer da Comissão Avaliadora, favorável à progressão solicitada pela
requerente, foi aprovado por unanimidade. 4. Processo n.' 23080.052461/2017-77. Apreciação
do parecer do relator, Prof. Agenor Fúrigo Junior(EQA), acerca da solicitação de adesão ao
Programa de Serviços voluntários (Psv) da UFSC, junto ao Depa%unento de Engenharj%
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Mecânica (EMC) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PosMEC), de
Carlos Alberto Flesch, com carga horária semanal de oito horas, por um período de quatro anos.
No uso da palavra, o Presidente procedeu à leitura do parecer do relator. Após apreciação, ficou
decidido que o processo será baixado em diligência ao relator para que solicite ao requerente a
apresentação de declaração de negativa de coordenação de proUetos de pesquisa e/ou extensão em
curso. 5. Processo n.' 23080.033236/2017-31. Apreciação do parecer do relator, Prof. Samuel
Steiner dos Santos (ARQ), acerca da solicitação de adesão ao Programa de Serviços Voluntários
(PSV) da UFSC, junto ao Instituto de Eletrânica de Potência(INEP) do Departamento de
Engenharia Elétrica e Eletrõnica(EEL), de Hari Bruno Mohl, com carga horária semanal de
doze horas, por um período de quatro anos. No uso da palavra, o Presidente procedeu à leitura do
parecer do relator. Após apreciação, ülcou decidido que o processo será baixado em diligência ao
relator para que sejam esclarecidas as seguintes questões: a) Se o requerente exerce a função de
coordenador do Convênio n.' 001/2001 entre UFSC e Ministério da Fazenda; e b) Se o
requerente assina laudos em nome da UFSC. 6. Processo n.' 23080.010352/2017-82. Apreciação
do parecer do relator, Prof. Elder Rizzon Santos (INE), acerca da solicitação de adesão ao
Programa de Serviços Voluntários (PSV) da UFSC, junto ao Departamento de Engenharia
E[étrica e E]etrõnica (EEL) e ao Programa de Pós-(graduação em Engenharia Elétrica (PPGEEL),
de João Pedro Assumpção Bastos, com carga horária semanal de dez horas, por um período de
quatro anos. No uso da palawa, o Presidente procedeu à leitura do parecer do relator. Após
apreciação, ülcou decidido que o processo será baixado em diligência ao relator para que solicite
ao requerente a apresentação de declaração de negativa de coordenação de proUetos de pesquisa
e/ou extensão em curso. 7. Processo n.' 23080.048022/2017-60. Apreciação do parecer do
relator, Prof. Márcio Cherem Schneider(EEL), acerca da solicitação de adesão ao Programa de
Serviços Voluntários (PSV) da UFSC, junto ao Departamento de Engenharia Química e
Engenharia de Alimentos(EQA) e ao Programa de Pós-Graduação em Engenhuia de Alimentos
(PPGEAL), de José Carlos Cunha Peü'us, com carga horária semanal de doze horas, por um
período de quatro anos. O Presidente passou a palavra à Prof.' Marina Bouzon, que procedeu à
leitura do parecer do relator. Após apreciação, ülcou decidido que o processo será baixado em
diligência ao relator para que solicite ao requerente a apresentação de declaração de negativa de
coordenação de projetos de pesquisa e/ou extensão em curso. 8. Processo n.'
23080.050325/2017-42. Apreciação do parecer do relator, Prof. Agenor Fungo Jr. (EQA), acerca
da solicitação de adesão ao Programa de Serviços Voluntários (PSV) da UFSC, junto ao
Departamento de Arquitetura e Urbanismo (ARQ), de María Andrea Triana Montes (pessoal
extemo), com carga horária total de 210 horas, por um período de um ano, sob a supervisão do
Prof. José Rapper Kós. No uso da palavra, o Presidente procedeu à leitura do parecer do relator.
Em votação, o parecer do relator, favorável à adesão de María Andrea Triana Montes ao PSV da
UFSC, foi aprovado por unanimidade. 9. Processo n.' 23080.042582/2017-19. Apreciação do
parecer do relator, Prof. Renato Tibiriçá de Saboya (PósARQ), acerca da solicitação de adesão
ao Programa de Serviços Voluntários (PSV) da UFSC, junto ao Programa de Pós-Graduação em
Métodos e Gestão em Avaliação (PPGMGA), de Silvana Ligia Vincenzi Bortolotti(pessoal
extemo), com carga horária semanal de vinte horas, por um período de quatro anos, sob a
supervisão do Prof. Adriano Ferrete Borgatto. O Presidente passou a palavra à Prof.' Marina
Bouzon, que procedeu à leitura do parecer do relator. Em votação, o parecer do relator, favorável
à adesão de Silvana Ligia Vincenzi Bortolotti ao PSV da UFSC, foi aprovado por unanimidade.
Ato contínuo, a Presidência retomou a palavra e deu por encerrada a Sessão, da qual, para
constar, eu, Steíàni de Souza, secretária-executiva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente e demais membros presentes. Florianópolis, 29 de setembro de
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