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ATA N.° 5 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DA UNIDADE DO
CENTRO TECNOLÓGICO

Ata da Sessão Extraordinária do Conselho da Unidade do
Centro Tecnológico, realizada no dia 11 de junho de 2014,
às 14 horas, no Auditório do prédio “Reitor Caspar Erich
Stemmer”.

1

Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no Auditório

2

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

3

Tecnológico da UFSC, convocado por meio do Edital nº 5/2014/CONSELHO/CTC, com a

4

presença dos Senhores Conselheiros: Edson Roberto De Pieri, Álvaro Guillermo Rojas

5

Lezana, Sandra Regina Salvador Ferreira, Carlos Barros Montez, Fernando Álvaro Ostuni

6

Gauthier, Fernando Mendes de Azevedo, Fernando Simon Wesphal, Lia Caetano Bastos,

7

Marcelo Menezes Reis, Agenor Fúrigo Junior, Marcelo Lanza, Guilherme Mariz de Oliveira

8

Barra, Leandro José Komosinski, Ângela do Valle, Renato Lucas Pacheco, Vitório Bruno

9

Mazzola, Antonio Pedro Novaes de Oliveira, Armando Albertazzi Gonçalves Jr., Carlos

10

Galup Montoro, Gregório Jean Varvakis Rados, Marco Di Luccio, Roberto Caldas de

11

Andrade Pinto, William Gerson Matias, Rogério Antonio Campos, Rejane Helena Ribeiro da

12

Costa, Cassiano Mozar Fachinello Bremm, Luís Fernando Gomes, Lucas Werner, Felipe

13

Trentin Vanin, Robson Will, Marcus Paulo Pessoa da Silva, e Lucas Henrique da Silva, sob a

14

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

15

número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu início à sessão. Na sequência,

16

colocou em discussão a autorização para que diversos alunos participassem da sessão do

17

Conselho, além da representação discente. Em discussão, alguns membros do Conselho se

18

manifestaram contra a autorização. A presidência propôs que fosse autorizada a participação

19

de até três membros, preferencialmente do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação,

20

sem direito à voz. Em votação, a proposta foi aprovada por maioria. Em seguida, foi dado

21

início à sessão com a participação dos três membros escolhidos pelos estudantes, bem como

22

do STAE Leandro Luiz de Oliveira, Diretor do DESEG – Departamento de Segurança Física

23

e Patrimonial da UFSC, que foi convidado pela presidência para auxiliar o Conselho no

24

entendimento das questões de segurança do Campus Universitário Reitor João David Ferreira

25

Lima (Campus Trindade). O professor Renato Lucas Pacheco, na condição representante do

26

CTC na Câmara de Graduação, esclareceu a questão das atividades letivas nos dias de jogos

27

da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Na sequência, o

28

Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciado o ponto de pauta único: 1.

29

Providências de segurança no âmbito do CTC. Houve, inicialmente, um breve relato da

30

presidência sobre os últimos acontecimentos nas dependências do CTC. O relato foi

31

complementado pelos professores Marcelo Menezes Reis e Leandro J. Komosinski, que

32

leram, respectivamente, cartas do Colegiado do Departamento de Informática e Estatística e

33

do Colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, acerca do fato ocorrido

34

no estacionamento de motos do CTC, envolvendo um aluno e professores daquele curso,

35

informando das decisões daqueles Colegiados que, reunidos conjuntamente em 6/6/2014,

36

encaminharam memorando à Direção do CTC solicitando uma série de providências para

37

melhorar as condições de segurança no âmbito do CTC, especialmente quanto aos Servidores

38

Docentes, Técnico-Administrativos e alunos que atuam no período noturno. O professor

39

Fernando Mendes de Azevedo relatou os problemas de arrombamento de várias salas do

40

Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica e o evento recente envolvendo um aluno do

41

Curso de Engenharia Elétrica, que sofreu sequestro relâmpago quando se preparava para sair

42

com seu veículo do estacionamento do CTC localizado nas imediações do Prédio do INEP e

43

do SETIC. Na sequência, o Diretor do DESEG relatou outros casos recentes de violência

44

ocorridos no entorno da UFSC e fez uma explanação detalhada das atividades do

45

Departamento de Segurança da UFSC, suas atribuições, efetivos, número de viaturas,

46

dificuldades e limitações. Falou sobre a falta de pessoal, a dificuldade nas operações por ser

47

uma segurança desarmada, falta de legislação sobre a atividade, falta de iluminação nos

48

locais, falta da poda das árvores, que projetam sombra e servem de “escada” para os

49

marginais. Alertou sobre os perigos dos caixas eletrônicos e da falta de colaboração dos

50

bancos. Falou sobre a necessidade de concurso público para vigilantes e da criação de uma

51

Polícia Universitária. Quanto ao porte e uso de armas, o Diretor do DESEG informou que não

52

há regulamentação sobre o assunto e que, dentro da UFSC, o uso e porte de armas somente

53

ocorre por parte das empresas que transportam e distribuem valores nos caixas eletrônicos, no

54

que diz respeito ao Campus Trindade e, na Fazenda Ressacada, por parte da segurança armada

55

terceirizada. Após diversas manifestações, os senhores conselheiros deliberaram pela

56

necessidade da implantação de um conjunto de ações, para as quais seria solicitado o apoio da

57

Administração Central da Universidade Federal de Santa Catarina: I. Ações pelas quais o

58

CTC se responsabiliza pelo encaminhamento: podas de árvores, melhoria da iluminação

59

externa, melhoria e aumento dos controles de acesso nos Departamentos e Laboratórios e

60

aumento e melhoria do monitoramento por câmeras; II. Ações que o CTC depende da

61

Administração Central: cercamento do CTC e controle de acesso, viabilização da segurança

62

universitária armada e integração com a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal,

63

incluindo a ronda policial interna. III. Por fim, foi deliberado que o problema de segurança no

64

campus depende da ação dos dirigentes universitários, nas diferentes esferas, que devem ser

65

responsabilizados caso se omitam do dever de implementar medidas preventivas. Outros

66

temas ainda foram abordados, mesmo que de forma superficial: criação de “rotas seguras” e

67

de postos de vigilância com segurança armada; inclusão do tema na pauta do Conselho

68

Universitário; carta às reitoras, solicitando a permissão de rondas da Polícia Militar no

69

Campus; fechar os portões que já existem, após determinada hora e finais de semana; aumento

70

do efetivo do DESEG; promover um evento no CTC, com convite à imprensa, para chamar a

71

atenção para o assunto e gerar propostas; articular as ações com os outros Centros da UFSC;

72

contratar porteiros para os prédios. Em votação, as ações dos Grupos I e II foram aprovadas

73

por maioria, com dois votos contrários de conselheiros estudantes em relação à proposta de

74

cercamento do CTC e controle de acesso às suas dependências, e com um voto contrário,

75

também de conselheiro discente, no que diz respeito às rondas policiais internas. O

76

conselheiro Fernando Mendes de Azevedo solicitou que constasse em ata que se tratava de

77

um voto contrário da representação discente. Por fim, houve ampla discussão quanto às

78

responsabilidades administrativas em relação à ocorrência de fato grave, em termos de

79

segurança, que seja decorrência da não implementação das medidas aprovadas na reunião do

80

Conselho. Apesar de haver consenso de que as responsabilidades devem ser imputadas aos

81

agentes administrativos da Universidade que não derem sequência às ações aprovadas, optou-

82

se por colocar esse entendimento em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Ato

83

contínuo, a Presidência retomou a palavra, agradeceu o comparecimento dos conselheiros e

84

convidados e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Edson Roberto De Pieri,

85

Vice-Diretor do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo

86

Senhor Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 11 de junho de 2014.

