
ATA N.º 14 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE 

Ata da Décima quarta Sessão do Conselho de 
Unidade do ano de 2015, realizada em caráter 
ordinário no dia 13 de novembro de 2015 às 10h, 
no auditório do Campus de Curitibanos da 
Universidade Federal de Santa Catarina. 
 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dez horas, no auditório do 1 

Campus Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, reuniu-se a sessão o 2 

Conselho de Unidade do Centro Curitibanos da Universidade Federal de Santa Catarina, 3 

convocada pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 14/CBS/15, com a presença dos Senhores 4 

Conselheiros: Adriano Tony Ramos; Alexandre de Oliveira Tavela; Alexandre Siminski; 5 

Alvaro Menin; Ana Carolina da Costa Lara Fioreze; Andréia Nunes Sá Brito; Antônio Lunardi 6 

Neto; Carine Lisete Glienke; Carla Eloize Carducci; Cesar Augusto Marchioro; Claudia 7 

Mayumi Uekubo; Cleusa Mazuco; Cristian Soldi; Cysttian Arantes Paixão; Delson Antonio da 8 

Silva Júnior; Dilma Budziak; Eduardo Leonel Bottega; Erik Amazonas de Almeida; Francielli 9 

Cordeiro Zimermann; Gabriel Felip Gomes Olivo; Giuliano Moraes Figueiró; Greicy Michelle 10 

Marafiga Conterato; Guilherme Nichele da Rocha; Ivan Sestari; João Batista Tolentino Júnior; 11 

Joni Stolberg; Kauê Tortato Alves; Kelen Cristina Basso; Leosane Cristina Bosco; Luciano 12 

Picolotto; Magnos Alan Vivian; Mônica Aparecida Aguiar dos Santos; Naiara Guerra; Patrícia 13 

Freitas Schemes Assumpção; Patrícia Maria Oliveira Castro; Paulo Cesar Poeta Fermino 14 

Júnior; Roberto Fabris Goerl; Sandra Arenhart; Sandra Elisabeth Lima; Sonia Purin da Cruz; 15 

Tienko Vitor da Rocha; Viviane Glaser; Zaida Gasparini; Zilma Isabel Peixer; O presidente 16 

interino do conselho, professor Alexandre Siminski justificou a ausência dos conselheiros 17 

Gisele Lima Luiz; Juliano Gil Nunes Wendt; Leocir José Welter e Paulo Roberto Kammer. 18 

Não houve manifestação de justificativa à ausência dos demais conselheiros. Havendo número 19 

legal, o Professor Alexandre Siminski cumprimentou a todos e deu abertura à sessão às 10 20 

horas e 19 minutos. Em ato contínuo, submeteu a apreciação à ordem do dia, com as seguintes 21 

proposições de alteração: retirada do item “Regimento das áreas experimentais”; e inclusão 22 

dos seguintes itens: “Apreciação do requerimento de redistribuição do Professor Rogério 23 

Manoel Lemes”, “Divulgação dos resultados da Auto-avaliação Institucional do primeiro 24 

semestre de 2015” e “Apreciação dos pareceres de pesquisa”. Sendo assim, a ordem do dia foi 25 

firmada nos seguintes termos: 1. Apreciação da 11ª ata da reunião do conselho de unidade de 26 

2015; 2. Apreciação da 12ª ata da reunião do conselho de unidade de 2015; 3. Apreciação da 27 

13ª ata da reunião do conselho de unidade de 2015; 4. Apreciação pareceres progressões 28 

funcionais; 5. Apreciação pareceres estágios probatórios; 6. Apreciação pareceres de extensão; 29 

7. Microcomputadores das salas de aula; 8. Problemas com Pedidos de Segunda Chamada de 30 

Avaliação; 9. Apreciação de processo de redistribuição do prof. Rogerio Manoel Lemes de 31 

Campos da UNIVASF para a UFSC (Curso de Med. Veterinária); 10. Participação de 32 

representante do campus no conselho consultivo da FLONA de Caçador, 11. Divulgação dos 33 

resultados da Auto-avaliação Institucional do primeiro semestre de 2015, 12. Apreciação dos 34 

pareceres de pesquisa. II – Informes  1 - Laboratório de Informática; 2 - Fornecimento de 35 

netbooks para empréstimo na Biblioteca; 3 - Fornecimento de netbooks para empréstimo no 36 

CEDUP; 4 - CT-Infra. I Pauta: 1. Apreciação da 11ª ata da reunião do conselho de 37 

unidade de 2015, a ata previamente enviada pelo conselheiro Kauê Tortato foi apreciada e 38 

aprovada por unanimidade. 2. Apreciação da 12ª ata da reunião do conselho de unidade de 39 

2015, a ata previamente enviada pelo conselheiro Kauê Tortato foi apreciada e aprovada por 40 

unanimidade. 3. Apreciação da 13ª ata da reunião do conselho de unidade de 2015, a ata 41 

previamente enviada pelo conselheiro Kauê Tortato foi apreciada e aprovada por 42 



unanimidade. 4. Apreciação pareceres progressões funcionais, os pareceres, previamente 43 

encaminhados por e-mail para apreciação dos conselheiros, foram expostos pela Prof. Sonia 44 

Corina Hess e submetidos a discussão. Não havendo objeções nem manifestações, os 45 

pareceres relativos às progressões funcionais dos seguintes docentes foram votados em bloco: 46 

“Sandra Arenhart – Progressão para Adjunto II”; “Estevan Felipe Pizarro Muñoz – 47 

Progressão para Adjunto II”; “Cesar Augusto Marchioro – Progressão para Adjunto II” - 48 

todos aprovados por unanimidade; 5. Apreciação pareceres estágios probatórios; os 49 

pareceres, previamente encaminhados por e-mail para apreciação dos conselheiros, foram 50 

expostos pela Prof. Sonia Corina Hess e submetidos a discussão. Não havendo objeções nem 51 

manifestações, os pareceres relativos aos estágios probatórios dos seguintes docentes foram 52 

votados em bloco: “Primeira avaliação de estágio probatório de Andréia Nunes Sá Brito”; 53 

“Primeira avaliação de estágio probatório de Marcy Lancia Pereira”; “Primeira avaliação de 54 

estágio probatório de Naiara Guerra”; “Primeira avaliação de estágio probatório de Álvaro 55 

Menin”; “Terceira avaliação de estágio probatório de Cesar Augusto Marchioro”; “Terceira 56 

avaliação de estágio probatório de Estevan Felipe Pizarro Muñoz”; “Terceira avaliação de 57 

estágio probatório de Sandra Arenhart” - todos aprovados por unanimidade. 6. Apreciação 58 

pareceres de extensão; os pareceres, previamente encaminhados por e-mail para apreciação 59 

dos conselheiros, foram expostos pela Conselheira Monica dos Santos e submetidos a 60 

discussão. Não havendo objeções nem manifestações, os pareceres relativos aos seguintes 61 

projetos de extensão (acompanhados do nome do(s) respectivo(s) coordenador(es)) foram 62 

votados em bloco: “Circuitos Curtos de Comercialização: fortalecendo a agricultura familiar 63 

do planalto catarinense.” (Estevan Felipe Pizarro Muñoz); “Curso de Formação em 64 

Alimentação Escolar” (Zilma Isabel Peixer); “1º Workshop sobre Sistemas Integrados de 65 

Produção Agropecuária do Planalto Catarinense” (Kelen Cristina Basso); “As borboletas e a 66 

sua importância” (Cesar Augusto Marchioro); “Curso Teórico Prático sobre Abordagem 67 

Clínica do Aparelho Locomotor Equino” (Luiz Ernani Henkes); “I Ciclo De Palestras em 68 

Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários” (Eduardo Leonel Bottega); “III Semana 69 

Nacional do Livro e da Biblioteca - Campus Curitibanos/UFSC” (Luciane Brigida de Souza); 70 

“Curitibanos: um retrospecto da nossa história” (Luciane Brigida de Souza); “Prevalência de 71 

Doenças Parasitárias e Infecciosas de Cães e Gatos no Município de Curitibanos” (Marcy 72 

Lancia Pereira); “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2015 - Centro de Curitibanos” 73 

(Ivan Sestari) - todos aprovados por unanimidade. 7. Micros das salas de aula; o professor 74 

Crysttian Paixão esclareceu o objeto de sua solicitação expondo a dificuldade de manutenção 75 

dos computadores de mesa alocados nas salas de aula do CBS01 e destinação dos mesmos a 76 

laboratórios de uso comum aos estudantes da graduação, com distribuição igualitária dos 77 

computadores entre CEDUP e CBS01. Para suprir as necessidades dos professores que 78 

eventualmente necessitam de computadores institucionais para realizar projeções em sala, o 79 

relator propôs que sejam destinados netbooks que poderiam ser retirados junto à portaria do 80 

CBS01. Isto posto, o conselheiro Kauê Tortato sugeriu que a votação fosse realizada em duas 81 

etapas, uma versando sobre a retirada desses computadores das salas de aula e outra sobre a 82 

destinação dos computadores, caso a primeira fosse aprovada. Em votação, a proposição de 83 

retirada dos computadores foi aprovada com quatro votos contrários e duas abstenções; na 84 

sequência deliberou-se por maioria pela destinação dos computadores retirados das salas a 85 

laboratórios de uso comum para estudantes da graduação, com um voto contrário e duas 86 

abstenções. 8. Problemas com Pedidos de Segunda Chamada de Avaliação; o ponto 87 

proposto pelo conselheiro Crysttian Paixão foi elucidado pelo proponente que relatou que 88 

observou um padrão de reincidências nos atestados médico apresentados por estudantes que 89 

solicitam direito a segunda prova, o que poderia indicar abusos por parte de estudante na 90 

utilização deste direito. O conselheiro solicitou que o RAADi faça um relatório quantitativo 91 

das solicitações e que questionou se serviço de assistência estudantil poderia realizar o 92 



acompanhamento destes caos de afastamentos recorrentes por motivos de saúde. O 93 

conselheiro Delson Júnior afirmou que o SPA possibilita a emissão de tal relatório por 94 

qualquer servidor. O conselheiro João Tolentino manifestou sua opinião de que a coordenação 95 

não deveria ser a primeira instância de deferimento dos pedidos de segunda prova. A 96 

conselheira Zaida Gasparini questionou se o rigor dispensado à análise da temática também 97 

seria empregado para a proposição de pauta sobre os atrasos dos professores nas aulas. A 98 

conselheira Patrícia Assumpção afirmou que acompanhamento dos estudantes afastados por 99 

motivos médicos só é feita na assistência social para os estudantes atendidos pelos programas 100 

da PRAE e de forma suplementar, dada a inexistência de uma equipe multidisciplinar 101 

adequada. O conselheiro Erik Amazonas propôs o encaminhamento do ponto de pauta aos 102 

colegiados para relatoria conjunta numa sessão posterior, a proposição de encaminhamento foi 103 

deliberada por unanimidade. 9. Apreciação de processo de redistribuição do prof. Rogerio 104 

Manoel Lemes de Campos da UNIVASF para a UFSC (Curso de Med. Veterinária); o 105 

Conselheiro Erik Amazonas relatou que houve a disponibilização em caráter emergencial de 106 

três vagas de professor efetivo, motivadas pela recomendação do Ministério Público Federal, e 107 

que o perfil e as intenções do requerente foram avaliados pelo colegiado do curso de Medicina 108 

Veterinária que considerou, por trata-se de profissional com experiência em inspeção e 109 

tecnologia de produtos de origem animal, que há relevante interesse ao curso na aceitação do 110 

pedido de redistribuição do professor. Dada a aprovação unanime do deferimento pelo 111 

colegiado da medicina Veterinária o relator solicitou a manifestação favorável dos 112 

conselheiros para dar abertura ao processo de redistribuição. O conselheiro Adriano Ramos 113 

solicitou esclarecimentos com relação à necessidade de parecer escrito sobre a temática. Não 114 

havendo objeções a proposição foi posta em regime de deliberação e aprovada por 115 

unanimidade. 10. Participação no conselho consultivo da FLONA de Caçador o 116 

conselheiro Alexandre Siminski relatou que devido à vacância do professor Ugo Belini fez-se 117 

a necessidade de indicação de suplência para a representação do campus no conselho 118 

consultivo da FLONA de Caçador e solicitou a manifestação de candidatos. Relatou também 119 

que recebeu previamente à reunião a candidatura da professora Karine Santos, e não havendo 120 

outra candidatura submeteu a votação a indicação da referida professora para a representação 121 

institucional. Indicação aprovada por unanimidade. 11. Divulgação dos resultados da Auto-122 

avaliação Institucional do primeiro semestre de 2015: por problemas técnicos a 123 

apresentação dos resultados não pode ser realizada na presente reunião, ficando adiada para a 124 

próxima; 12. Apreciação dos pareceres de pesquisa. os pareceres, previamente 125 

encaminhados por e-mail para apreciação dos conselheiros, foram expostos pelo conselheiro 126 

Ivan Sestari e submetidos a discussão. Não havendo objeções nem manifestações, os pareceres 127 

relativos aos seguintes projetos de extensão (acompanhados do nome do(s) respectivo(s) 128 

coordenador(es)) foram votados em bloco: “Propagação de plantas frutíferas.” (Luciano 129 

Picolotto); “Diagnóstico da Agricultura Familiar na Mesorregião Serrana de Santa Catarina” 130 

(Zilma Isabel Peixer); “Avaliação econômica e de qualidade do leite: sistema em transição 131 

para produção a base de pasto” (Kelen Cristina Basso); “Desenvolvimento de fases extratoras 132 

biosorventes para microextração em fase sólida e aplicação na determinação de holofenóis e 133 

haloanisóis” (Dilma Budziak); “Sistemas orgânicos de produção de tomate cereja na Região 134 

de Curitibanos/SC” (Elis Borcioni); “Estudo de Modelos Lineares Mistos aplicados na 135 

Estatística Experimental” (Crysttian Arantes Paixão) - todos aprovados por unanimidade. O 136 

conselheiro Ivan relatou que seu parecer pela aprovação da participação da professora Andréia 137 

Nunes Sá Brito no projeto “Criação do Núcleo Catarinense de Agroecologia” estava 138 

condicionado à apreciação e análise dos conselheiros do Campus de Curitibanos quanto ao 139 

enquadramento da proposta como atividade de pesquisa. O presidente submeteu a aprovação 140 

da participação da professora Andréia Nunes Sá Brito no referido projeto, que foi aprovada 141 

por ampla maioria, com duas abstenções. Não havendo mais deliberações, em ato contínuo 142 



procedeu-se a relatoria de informes: 1 - Laboratório de Informática; 2 - Fornecimento de 143 

netbooks para empréstimo na Biblioteca; 3 - Fornecimento de netbooks para 144 

empréstimo no CEDUP; 4 - CT-Infra. Não havendo mais assuntos a tratar, o Conselheiro 145 

Alexandre Siminski, neste ato presidindo a seção em substituição aos diretores, agradeceu a 146 

presença de todos e deu por encerrada a sessão às 11 horas e 43 minutos, da qual, para constar, 147 

eu, Kauê Tortato Alves, Servidor Técnico Administrativo do Campus de Curitibanos da 148 

Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 149 

pelo Presidente interino e demais Conselheiros. Curitibanos, 07 de dezembro de 2015. 150 
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