
ATA N.º 7ª DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE 
 

Ata da Sétima Sessão Ordinária do Conselho de 
Unidade, realizada no dia 26 de outubro de 2012, 
às 10h, na sala de reuniões (401) da Universidade 
Federal de Santa Catarina Campus de 
Curitibanos. 

 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e doze, às dez horas, na sala de reuniões 1 

(401) da Universidade Federal de Santa Catarina Campus de Curitibanos, reuniu-se o 2 

Conselho de Unidade da Universidade Federal de Santa Catarina Campus de Curitibanos, 3 

convocada pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/CBS/12, com a presença dos Senhores 4 

Conselheiros: Professores Adriana Terumi Itako, Alexandre Magno Silva Santos, Alexandre 5 

Siminski, Antonio Lunardi Neto, Beatriz Garcia Mendes Borba, Dilma Budziak, Erik 6 

Amazonas de Almeida, Francielli Cordeiro Zimermann, João Batista Tolentino Júnior, João 7 

Ricardo Vieira Iganci, Joni Stolberg, Karine Luoise dos Santos, Lírio Luiz Dal Vesco, Marcos 8 

Henrique Barreta, Monica Aparecida Aguiar dos Santos, Nei Kavaguichi Leite, Neusa Steiner, 9 

Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro, Reginaldo Geremias, Rogério Tubino Vianna, Sonia 10 

Purin, e Zilma Isabel Peixer. Diretora Acadêmica Sônia Corina Hess. STAs Cinthia 11 

Alexsandra de Medeiros, Delson Antonio da Silva Júnior, Gabriel Felip Gomes Olivo, Helder 12 

Ricardo Marchini, Patricia Freitas Schemes Assumpção. Diretor Administrativo Paulo 13 

Roberto Kammer. Discentes: Edson da Silva, Heverton Fernando Melo, Jéssica Karine 14 

Menon, Sinara Dinardi, Gustavo Martini Mafra. Conste-se as ausências justificadas dos 15 

professores Alexandre tem Caten, Jonatas Thiago Piva, Juliano Gil Nunes Wendt; e 16 

Servidoras Gisele Lima Luiz e Marina Carrieri de Souza. Havendo quórum, o Presidente, 17 

professor Julian Borba, cumprimentou a todos e procedeu a abertura da sessão. I- Expediente. 18 

Houve a proposta de acréscimo de quatro novos informes a citar: a demanda do Centro 19 

Acadêmico de Ciências Rurais, por providências disciplinares para comentários de uma 20 

acadêmica do Curso de Medicina Veterinária na rede social; determinações sobre o uso de 21 

estacionamentos e vias do campus; relatório sobre o andamento dos empenhos do Campus e 22 

da construção de novos prédios. O acréscimo dos informes citados foi aprovado por 23 

unanimidade. II. Informes Gerais: a) Ato contínuo, sobre a realização de uma oficina para 24 

elaboração de uma proposta de programa de pós-graduação, o professor Joni Stolberg expôs 25 

que foram realizadas tratativas para a visitação de representantes da CAPES ao campus e, 26 

fruto destes esforços, houve a manifestação do representante Luiz Carlos Federizzi para uma 27 

visita no dia 23 de novembro de 2012, devendo-se apenas aguardar a confirmação. Dada esta 28 

notícia, o professor Joni Stolberg propôs a realização de uma oficina de preparação para o 29 

evento e elaboração de cenários no dia 9 de novembro de 2012, no horário das 9:00 às 15:00 30 

horas na sala CRC 401. O Diretor Julian Borba sugeriu a preparação e envio de material 31 

explicativo das atividades dos grupos de pesquisa do Campus ao representante da CAPES, 32 

previamente à sua visita. A diretora Sonia Corina Hess solicitou o envio aos professores de 33 

materiais relativos às normas de avaliação da CAPES para cursos das áreas de Meio Ambiente 34 

e de Ciências Agrárias, para subsidiar a elaboração de propostas,, providências assumidas pelo 35 

professor Joni. A Professora Beatriz lembrou que a visitação do representante da CAPES 36 

ocorrerá simultaneamente à realização da SEPEX e que, desta forma, alguns professores não 37 

poderiam participar de ambos os eventos. b) Sobre a renovação da proposta do programa de 38 

bolsas de iniciação científica do ensino médio, a professora Dilma Budziak expos as 39 

condições e circunstâncias envolvidas na elaboração de uma proposta e solicitou aos 40 

professores interessados em manter orientação de projetos de pesquisa com estudantes do 41 

ensino médio ou auxiliar na elaboração da proposta de renovação no campus, que manifestem 42 



seu interesse pessoalmente ou mediante correspondência eletrônica. c) sobre o regimento de 43 

pesquisa do Campus , o professor Reginaldo Geremias expos que, por demanda da Pró 44 

reitoria de pesquisa, os Campi deverão elaborar uma norma regimental de pesquisas até o 45 

início de 2013 e, desta forma, ele compromete-se a, dentro em breve, enviar alguns modelos 46 

de normas e recomendações para discussões. d) O diretor Julian informou que o professor 47 

Joni será designado em ato público o representante do Campus de Curitibanos na Comissão 48 

Permanente do CTInfra. e) O diretor Julian Borba relatou que tomou ciência, em contato com 49 

o DPAE, de que houve atraso na elaboração do projeto estrutural do novo prédio, sendo este o 50 

único projeto do prédio ainda não concluído e que, segundo os servidores do DPAE, este 51 

atraso resultará em uma demora de dois meses para o início da construção do novo prédio, 52 

previsto para iniciar em fevereiro de 2013. Também informou que já solicitou ao DPAE um 53 

aditivo contratual para a duplicação do projeto do galpão de zootecnia e do prédio da 54 

fitotecnia (semelhante ao construído na Fazenda da Ressacada, com aprox.. mil e duzentos 55 

metros quadrados), para construção na área experimental agropecuária, no campus de 56 

Curitibanos. Informou também que buscará informações sobre o projeto estrutural do prédio, 57 

para repassar em uma futura reunião. f) Sobre os pedidos de compra e empenhos do Campus, 58 

o Diretor Julian disse que solicitou ao diretor Paulo a elaboração de um relatório de 59 

acompanhamento deste pedidos, o qual foi prontamente elaborado pelo diretor Paulo em 60 

conjunto com a assistente em administração Mariana. O diretor Paulo expôs que boa parte das 61 

demandas foi atendida, principalmente aquelas para as quais já havia registro de preço. Ele 62 

explicou que algumas circunstâncias haviam atrasado o atendimento destes pedidos, tais como 63 

a reestruturação do setor de compras da sede e a greve. Por fim, citou brevemente os produtos 64 

adquiridos e o montante total de recursos liberados. Explicitou ainda algumas categorias de 65 

produtos com pedidos em execução e os montantes dos pedidos de equipamentos com 66 

recursos em negociação. g) O diretor Julian reiterou o pedido para que os servidores não 67 

façam o uso da rótula do Campus como estacionamento e que estacionem em local 68 

apropriado, e que solicitem aos estudantes que procedam da mesma forma. Informou que já 69 

foi providenciada a sinalização horizontal e será providenciada maior sinalização horizontal e 70 

vertical, sinalizando os locais em que o estacionamento é proibido. Além disso, está tentando 71 

viabilizar  a aquisição de adesivos educativos a serem colocados nos carros estacionados em 72 

locais impróprios. Informou ainda que os servidores que precisarem fazer uso do 73 

estacionamento aos fins de semana podem utilizar o pátio interno ao anel viário, devendo 74 

pedir aos guardas que abram as cancelas. h) O diretor Julian relatou que recebeu da parte dos 75 

estudantes do curso de Ciências Rurais um abaixo assinado com pedido de providências 76 

disciplinares para uma estudante do Curso de Medicina Veterinária, que haveria divulgado 77 

frases ofensivas em uma rede social. O professor Erik Amazonas perguntou aos representantes 78 

discentes e aos membros do Conselho qual seria a gerência esperada pelos reclamantes que a 79 

Universidade deveria tomar, pois tratava-se de uma página pessoal de uma pessoa física. A 80 

professor Monica expôs que dado o comentário ter sido realizado dirigido a um curso da 81 

UFSC, deveria haver uma resposta institucional. O Diretor Julian explicitou que, dado o 82 

disposto no regulamento dos cursos de graduação sobre procedimentos disciplinares, sugeriu 83 

o encaminhamento do abaixo assinado, por parte do Conselho da unidade, ao colegiado do 84 

curso de Medicina Veterinária, ao qual está vinculada a estudante acusada, para que sejam 85 

tomadas as decisões na instância adequada. As professoras Zilma e Sônia sugerem que os 86 

representantes dos NDEs organizem fóruns da graduação para discutir questões de formação 87 

com os estudantes, para prevenir situações como estas e orientar os discentes sobre as 88 

posturas éticas, sociais e profissionais dos cursos. III - Pauta. Deu-se continuidade a sessão 89 

sendo apreciados os seguintes itens: 1. Apreciação da 6ª ata do Conselho de Unidade da 90 

Universidade Federal de Santa Catarina Campus de Curitibanos: aprovada por unanimidade. 91 

2. Apreciação das Atividades de Extensão através dos pareceres da professora Zilma Isabel 92 



Peixer: foram todas aprovadas por unanimidade, conforme lista das atividades e respectivos 93 

coordenadores: “Curso de aperfeiçoamento de curta duração sobre Integração Lavoura-94 

Pecuária Floresta” - Jonatas Thiago Piva; “Atividades de apoio pedagógico em Pedologia” - 95 

Antônio Lunardi Neto; Aprovação de participação das servidoras a seguir no projeto 96 

“Biblioteca UFSC Curitibanos: serviços para comunidade” - Monica Aparecida Aguiar dos 97 

Santos, Patrícia Freitas Schemes Assumpção; “Atividades em Congresso” - Antônio Lunardi 98 

Neto. 3. Apreciação dos Projetos de Pesquisa: aprovados por unanimidade, conforme lista dos 99 

projetos e respectivos coordenadores: “Consolidação da Pesquisa em Física e Astrofísica 100 

Nuclear em Santa Catarina” do coordenador Alexandre Magno Silva Santos; “Bases 101 

Ecológicas e Genéticas para a Conservação e Manejo de Recursos da Flora Nativa no Planalto 102 

Catarinense” do coordenador Alexandre Siminski, projeto que sofreu alteração de 103 

coordenação, conforme relatado pelo coordenador de pesquisa Prof. Reginaldo Geremias, 104 

passou à coordenação do professor Pedro Higuchi; “Investigação dos possíveis efeitos tóxicos 105 

de agroquímicos comercializados em quatro municípios da microrregião de Curitibanos, SC” 106 

da coordenadora Sônia Corina Hess; “Diversidade e status de ameaça da fauna associada a 107 

ambientes lóticos na bacia do Rio Canoas, Santa Catarina” do coordenador Rogério Tubino 108 

Viana; “Qualidade da água subterrânea na bacia do rio Marombas, Mesorregião Serrana do 109 

Estado de Santa Catarina” do coordenador Nei Kavaguichi Leite. Os pareceres enviados 110 

anteriormente a reunião foram postos em votação e aprovados por unanimidade. 4. Decidiu-se 111 

pela votação e aprovação em bloco dos pareceres referentes ao primeiro período dos estágios 112 

probatórios, uma vez que haviam sido enviados previamente, dos(as) seguintes 113 

professores(as): Antônio Lunardi Neto, Francielli Cordeiro Zimermann, Karine Louise dos 114 

Santos, Nei Kavaguichi Leite, Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro, Sonia Purin, Alexandre 115 

ten Caten e Erik Amazonas de Almeida. Em votação, os pareceres foram aprovados por 116 

unanimidade. 5. O parecer referente ao quarto período do estágio probatório e o parecer final 117 

do estágio probatório do professor Reginaldo Geremias foram postos em votação e aprovados 118 

por unanimidade. 6. O parecer final do estágio probatório do professor Leocir Welter e o 119 

parecer referente ao período total em que esteve em estágio probatório desde sua 120 

redistribuição vindo da UNIPAMPA, foram postos em votação e aprovados por unanimidade. 121 

7. Na sequência, foi colocada em discussão a Portaria n.º 65/GD/CBS/2012 que formaliza a 122 

locação do serviço de achados e perdidos no setor de Registros Acadêmicos e Atendimento 123 

Discente (RAADi/CBS) e autoriza a destinação dos objetos perdidos para a doação após 124 

decorridos 180 dias de sua recepção pelo setor. Não havendo discordância, a proposta foi 125 

posta em votação e aprovada por unanimidade. 8. Sobre a proposta de participação do 126 

Campus de Curitibanos no edital PROCAMPO o Diretor Julian demonstrou preocupação em 127 

promover a implantação de um novo curso ainda em 2013, dada a escassez de espaço físico 128 

prevista apenas com a consolidação dos cursos já implantados, então solicitou à Professora 129 

Zilma que relatasse brevemente a proposta anteriormente enviada aos membros do Conselho. 130 

A professora ressaltou a importância da adoção desta política pública para a educação do 131 

campo, apontou as demandas de vagas e a proposta de contratação de servidores e explicou a 132 

dinâmica temporal da pedagogia da alternância. O professor Rogério demonstrou preocupação 133 

com as implicações para a produção científica do campus dada a maneira como vem se 134 

discutindo a implantação de novos cursos. O professor João Iganci pediu esclarecimentos 135 

sobre a proporção regional de professores da educação básica sem ter cursado ensino superior. 136 

A professora Zilma solicitou aos colegas que houvesse um planejamento por parte do 137 

conselho para a expansão das vagas, cursos, produção acadêmica e contratações do campus. A 138 

Diretora Sônia propôs-se a elaborar um projeto de extensão com objetivo de promover 139 

discussões visando o planejamento da implantação de novos cursos de graduação no campus. 140 

Ressaltou ainda que tal discussão deveria ocorrer antes da implantação de novos cursos, para 141 

que não haja um viés temporal na escolha de áreas dos mesmos, situação esperada caso não 142 



haja um estudo aprofundado e criterioso da demanda de cursos de graduação na região. Ela 143 

propôs que tal projeto tenha início em meados de 2013 e promova o envolvimento da Pró-144 

Reitoria de Graduação. Posto em votação a proposta de participação do campus no edital, e 145 

havendo apenas dois votos favoráveis, decidiu-se por maioria a não participação do campus 146 

neste edital. A Professora Zilma solicita que constem em ata os motivos da escolha pela não 147 

participação do Campus, desta forma expõe-se em acordo com os membros presentes que o 148 

conselho deliberou tendo em vista que neste momento não conta com infraestrutura adequada 149 

para a implementação do curso em 2013, que não haverá tempo para que as adequações 150 

estruturais e didáticas sejam realizadas para viabilizar a implementação e que os membros 151 

optaram por aguardar os resultados do planejamento da expansão do Campus antes de 152 

deliberar pela implementação de um novo curso. Faz-se ressaltar que os servidores do campus 153 

continuarão discutindo a implantação de novos cursos e que há forte interesse na implantação 154 

de licenciaturas e cursos relativos à educação. 9. Sobre a definição dos procedimentos para 155 

análise dos pedidos de aproveitamento de concursos e redistribuição a diretora Sônia Corina 156 

Hess afirmou que, considerando-se a possível distribuição de vagas para o Campus e 157 

considerando os possíveis pedidos de redistribuição, ela solicita a manifestação dos membros 158 

do conselho da unidade se não seria o momento de reconsiderar a decisão anterior de não 159 

aprovar qualquer pedido neste sentido. E caso haja deliberação favorável, revoga-se a 160 

deliberação anterior para que desta forma o procedimento passe a considerar a análise caso a 161 

caso pelos colegiados dos cursos dos novos pedidos. Definiu-se também que uma vez 162 

julgados procedentes os pedidos de redistribuição e aproveitamento de concurso, estes 163 

deverão ser encaminhados para o Conselho de Campus para apreciação e deliberação. Com 164 

relação aos pedidos de remoção de servidores e docentes para o Campus, foi decidido que 165 

seriam debatidos, no Conselho, critérios para avaliação das solicitações. Por fim, a diretora 166 

Sonia Corina Hess informou extraordinariamente que reunir-se-á dia 29 de outubro de 2012 167 

com os coordenadores de curso para definir uma listagem com prioridades de contratação de 168 

professores nas áreas do conhecimento e que, após a reunião promovida pela PROGRAD no 169 

dia 30 de outubro, em que possivelmente será definido o número de vagas para concursos 170 

para cada curso do Campus, ela deverá trazer novas informações para decisões posteriores 171 

acerca da escolha das demandas a serem atendidas nos concursos. Por fim, os diretores 172 

comunicaram seu afastamento no dia 30 de outubro de 2012 em virtude de reuniões na sede e 173 

nomearam o professor Alexandre Siminski interinamente para a direção do campus neste dia. 174 

Em seguida, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, 175 

para constar, eu Kauê Tortato Alves, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo 176 

Senhor Presidente e demais Conselheiros. Curitibanos, 26 de outubro de 2012. 177 
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