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2016 

Ata da Sétima Sessão do Conselho de 
Unidade do ano de 2016, realizada 

em caráter ordinário no dia 08 de 
julho de 2016 às 10h, na sala 

CRCAUD do Centro Curitibanos da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

 
Ao oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, 1 
na sala CRCAUD do Centro Curitibanos, reuniu-se em sessão ordinária o 2 
Conselho de Unidade do Centro Curitibanos da Universidade Federal de 3 
Santa Catarina, convocada pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/CBS/16, 4 
com a presença dos Senhores Conselheiros: Adriana Terumi Itako; Adriano 5 
Tony Ramos; Alexandre de Oliveira Tavela; Alexandre ten Caten; Alvaro 6 
Menin; Ana Carolina da Costa Lara Fioreze; Andréia Nunes Sá Brito; 7 
Andressa Vasconcelos Flores; Angela Patricia Medeiros Veiga; Carine Lisete 8 
Glienke; Carla Eloize Carducci; Cesar Augusto Marchioro; Claudia Mayumi 9 
Uekubo; Cristian Soldi; Crysttian Arantes Paixão; Dilma Budziak; Elis 10 
Borcioni; Erik Amazonas de Almeida; Gabriel Felip Gomes Olivo; Giuliano 11 
Moraes Figueiró; Greicy Michelle Marafiga Conterato; Gustavo Cristiano 12 
Sampaio; João Batista Tolentino Júnior; Joni Stolberg; Júlia Carina 13 
Niemeyer; Juliano Gil Nunes Wendt; Karina Soares Modes; Kauê Tortato 14 
Alves; Leocir José Welter; Leosane Cristina Bosco; Lírio Luiz Dal Vesco; 15 
Luciano Picolotto; Luiz Ernani Henkes; Magnos Alan Vivian; Marcelo 16 
Bonazza; Marcelo Callegari Scipioni; Mônica Aparecida Aguiar dos Santos; 17 
Naiara Guerra; Otávio Camargo Campoe; Patrícia Maria Oliveira Castro; 18 
Paulo Cesar Poeta Fermino Júnior; Paulo Roberto Kammer; Priscila Mendes 19 
da Conceição; Roberto Fabris Goerl; Rosane Maria Guimarães da Silva; 20 
Samuel Luiz Fioreze; Sandra Arenhart; Sandra Elisabeth Lima; Sonia Purin 21 
da Cruz; Tienko Vitor da Rocha; Valério Valdetar Marques Portela Jr.; 22 
Viviane Glaser; Zaida Gasparini; Zilma Isabel Peixer. O presidente do 23 
conselho, professor Leocir Welter justificou as ausências dos conselheiros: 24 
Alexandre Siminski; Delson Antonio da Silva Júnior; Gisele Lima Luiz; 25 
Karine Louise dos Santos; Kelen Cristina Basso; Mario Dobner Junior; 26 
Patrícia Freitas Schemes Assumpção; Sônia Corina Hess; Vanessa Sasso 27 
Padilha. Não houve manifestação em justificativa à ausência dos demais 28 
conselheiros. Havendo quórum o diretor Leocir José Welter submeteu a 29 
ordem do dia à apreciação, contendo as seguintes proposições de alteração: 30 
inclusão do seguinte item: - Apreciação do formulário de concurso público 31 
para área Agronomia/Extensão Rural. Supressão dos seguintes itens: 4. 32 
Apreciação de Pareceres sobre Relatórios de estágios probatórios. Em ato 33 
contínuo, não havendo manifestações em contrário, a ordem do dia foi 34 
aprovada e ficou assim estabelecida: 1. Apreciação da ata da sexta sessão 35 
do conselho de unidade de 2016; 2. Processo de afastamento parcial para 36 
cursar doutorado. Prof. Marcelo Bonazza. Processo: 23080.029114/2016-37 
60; 3. Apreciação do pedido de redistribuição da Profa. Andreia Nunes de Sá 38 
Brito para a UNIPAMPA. Processo: 23080.038303/2016-23; 4. Apreciação 39 
de Pareceres sobre Relatórios de progressões funcionais; 5. Apreciação de 40 
Pareceres sobre projetos de extensão; 6. Apreciação de Pareceres sobre 41 



projetos de pesquisa; 7. Apreciação de Pareceres sobre relatórios finais de 42 
pesquisa; 8. Proposta de alteração do horário de aula e de calendário para o 43 
Centro de Curitibanos; 9. Parecer do Regimento do Curso de Graduação em 44 
Agronomia; 10. Apreciação de proposta dos ambientes do CPAAV; 11. 45 
Apreciação do formulário de concurso público para área 46 
Agronomia/Extensão Rural. Em seguida, a presidência solicitou o 47 
adiantamento do informe sobre produtos controlados, tendo em vista a 48 
solicitação do convidado que relataria o informe. Não havendo objeções, 49 
procedeu-se a relatoria do informe sobre produtos controlados em que o 50 
servidor Claudio Junior expôs o embasamento legal da questão, esclareceu 51 
as questões inerentes aos procedimentos de reporte dos estoques de 52 
produtos controlados e as estratégias que seriam adotadas para a 53 
manutenção dos estoques. Em ato contínuo procedeu-se a apreciação dos 54 
itens de Pauta: 1. Apreciação da ata da sexta sessão do conselho de 55 
unidade de 2016: a ata previamente encaminhada aos conselheiros para 56 
apreciação foi posta em discussão e, não havendo manifestações, 57 
submeteu-se à votação, na qual foi aprovada por unanimidade. 2. 58 
Processo de afastamento parcial para cursar doutorado. Prof. 59 
Marcelo Bonazza. Processo: 23080.029114/2016-60: o parecer 60 
previamente encaminhado aos conselheiros para apreciação foi exposto pelo 61 
conselheiro Juliano Wendt e submetido à discussão. Não havendo 62 
manifestações, submeteu-se à votação, na qual foi aprovado por 63 
unanimidade. 3. Apreciação do pedido de redistribuição da Profa. 64 
Andreia Nunes de Sá Brito para a UNIPAMPA. Processo: 65 
23080.038303/2016-23: o parecer do colegiado do curso de Ciências 66 
Rurais, favorável à redistribuição foi relatado pelo conselheiro Lírio Dal 67 
Vesco e posto em discussão, a conselheira Andréia Brito expôs o histórico e 68 
as motivações do processo. O conselheiro Juliano Wendt esclareceu que um 69 
código de vaga válido foi disponibilizado em reposição ao Centro 70 
Curitibanos. Não havendo mais manifestações, o parecer foi submetido à 71 
votação na qual foi aprovado por ampla maioria. 4. Apreciação de 72 
Pareceres sobre Relatórios de progressões funcionais: tendo em vista 73 
que os pareceres não foram encaminhados previamente, a conselheira 74 
Monica dos Santos procedeu à leitura dos pareceres para apreciação dos 75 
conselheiros. Os pareceres foram submetidos à discussão e não houve 76 
objeções nem manifestações. Os pareceres relativos às progressões 77 
funcionais dos seguintes docentes, que foram votados em bloco: 78 
“Progressão funcional horizontal de Adjunto IV para Associado I do 79 
professor Rogério Manoel Lemes de Campos”; “Progressão funcional 80 
horizontal de Adjunto III para Adjunto IV do professor Luiz Ernani Henkes”; 81 
“Progressão funcional horizontal de Adjunto III para Adjunto IV do professor 82 
Valério Valdetar Marques Portela Junior” - todos os pareceres de 83 
progressões funcionais foram aprovados por unanimidade. 5. Apreciação 84 
de Pareceres sobre projetos de extensão: o conselheira Mônica fez um 85 
breve relato sobre os pareceres previamente encaminhados aos 86 
conselheiros e, ato contínuo, os pareceres foram submetidos à discussão. O 87 
conselheiro Crysttian manifestou o descontentamento em relação à 88 
ausência de prazos nos trâmites de aprovação dos projetos de extensão. 89 
Sugere que seja estabelecido prazo para a coordenação de extensão 90 
encaminhar as necessidades de adequações nos projetos. A conselheira 91 
Monica esclareceu que há possibilidade de aprovar processos ad 92 
referendum, e colocou-se a disposição para realizar as revisões para que 93 



não haja prejuízo aos colegas. O conselheiro Erik manifestou 94 
descontentamento com o atraso que sofreu seu parecer de progressão. A 95 
presidência do conselho esclarece que a demanda do conselheiro é inerente 96 
a uma proposição de prazos aos proponentes e à coordenação, para que 97 
não haja uma extrapolação do uso do instrumento de ad referendum, 98 
porém, uma vez que o assunto não fui submetido à ordem do dia solicita 99 
que a questão seja postergada para uma próxima reunião. Não havendo 100 
mais objeções nem considerações, os pareceres relativos aos seguintes 101 
projetos de extensão - acompanhados do nome do(s) respectivo(s) 102 
coordenador(es), foram votados em bloco: “Adequabilidade do uso das 103 
terras da Área experimental florestal - UFSC” - Carla Eloize Carducci; 104 
“Cooperação interinstitucional com o IPEF” - Otávio Camargo Campoe; 105 
“Desbaste pelo alto: uma alternativa rentável para povoamentos de Pinus 106 
taeda no Sul do Brasil” - Mario Dobner Junior; “Desbaste pelo alto: uma 107 
alternativa rentável para povoamentos de Pinus taeda no Sul do Brasil” - 108 
Mario Dobner Junior; “Grupo de Estudo em Histologia e Patologia 109 
(GEHisPa)” - Adriano Toni Ramos; “Jiu Jitsu - educação, arte e saúde” - 110 
Paulo Cesar Poeta Fermino Junior; “Núcleo de Estudos Aplicados a 111 
Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários (NEAPTA)” - Naiara 112 
Guerra; “Legislação, Coleta e Manejo de Sementes e Produção de Mudas de 113 
Espécies Florestais - Bioma Mata Atlântica” - Andressa Vasconcelos Flores; 114 
“Participação em banca de defesa” - Carine Lisete Glienke - todos os 115 
pareceres sobre os projetos de extensão foram aprovados por unanimidade. 116 
6. Apreciação de Pareceres sobre projetos de pesquisa: os pareceres 117 
foram previamente encaminhados aos conselheiros, e não havendo 118 
considerações particulares pela relatoria do conselheiro Ivan, em ato 119 
contínuo, foram submetidos à discussão. Não havendo objeções nem 120 
considerações, os pareceres relativos aos seguintes projetos de pesquisa - 121 
acompanhados do nome do(s) respectivo(s) coordenador(es), foram 122 
votados em bloco: “Florestas com Crédito: Restauração de Formações 123 
Florestais e a Promoção de Serviços Ecossistêmicos.” - Alexandre Siminski; 124 
“Macrofauna edáfica como bioindicadora da qualidade ambiental e de 125 
serviços ecossistêmicos em sistemas florestais em Curitibanos, SC.” - Júlia 126 
Carina Niemeyer; “Influência da macrofauna e mesofauna edáfica do solo 127 
na decomposição da serrapilheira e no crescimento de Pinus taeda.” - Júlia 128 
Carina Niemeyer; “Influência da deposição de acículas na regeneração de 129 
espécies nativas em plantios de Pinus taeda L.” - Júlia Carina Niemeyer; 130 
“Efeito de diferentes formulações de herbicida à base de glifosato sobre a 131 
fauna edáfica em solo agrícola.” - Júlia Carina Niemeyer - todos os 132 
pareceres sobre os projetos de pesquisa foram aprovados por unanimidade. 133 
7. Apreciação de Pareceres sobre relatórios finais de pesquisa; os 134 
pareceres foram previamente encaminhados aos conselheiros, e não 135 
havendo considerações particulares pela relatoria do conselheiro Ivan, em 136 
ato contínuo, foram submetidos à discussão. Não havendo objeções nem 137 
considerações, os pareceres relativos aos seguintes projetos de pesquisa - 138 
acompanhados do nome do(s) respectivo(s) coordenador(es), foram 139 
votados em bloco: “Caracterização Físico-Química de Vinhos Coloniais da 140 
Serra Catarinense” - Dilma Budziak; “Núcleo de estudo em Agroecologia e 141 
Agrobiodiversidade do Planalto” - Karine Louise dos Santos; “Cálcio e 142 
metabolismo de carboidratos no desenvolvimento produtivo de plantas de 143 
soja” - Samuel Luiz Fioreze 8. Proposta de alteração do horário de aula 144 
e de calendário para o Centro de Curitibanos: o conselheiro Joni teceu 145 



considerações e justificativas para as seguintes proposições: 1 146 
Adiantamento do início das aulas do primeiro semestre visando a ampliação 147 
do recesso de inverno; 2 Extensão do calendário a 20 semanas letivas 148 
semestrais; 3 Não utilização dos horários de aula que iniciam no primeiro 149 
período da manhã. O conselheiro Alexandre tem Caten acrescentou uma 150 
quarta proposição: 4 Instituição de uma semana de recesso de aulas no 151 
meio dos semestres “semana de saco cheio”. O conselheiro Erik propôs uma 152 
quinta alteração: 5 Instalação de um sexto período matutino a iniciar às 153 
11:50 e terminar 12:40. A presidência esclareceu em virtude do momento 154 
do calendário acadêmico em que as propostas foram aventadas sua 155 
realização é inviável para implementação no segundo semestre de 2016, o 156 
presidente Leocir propôs os seguintes encaminhamentos: 1. Elaboração de 157 
um memorando dando formalizando a primeira proposição; 2. A formação 158 
de uma comissão para análise das demais propostas. O conselheiro Valério 159 
solicita que os estudantes sejam consultados em consulta pública que 160 
explicite a opinião coletiva sobre as proposições. Dado que não houve 161 
consenso pelo primeiro encaminhamento, a presidência manteve apenas em 162 
votação o encaminhamento pela formação de uma comissão assessora para 163 
formalização das propostas, realização e consultas públicas e emissão de 164 
parecer substanciado sobre as questões levantadas nesta sessão. 9. 165 
Parecer do Regimento do Curso de Graduação em Agronomia: o 166 
conselheiro Cesar Marchioro explanou o parecer previamente encaminhado 167 
aos conselheiros para apreciação que foi em ato contínuo submetido à 168 
discussão. Não havendo manifestações, submeteu-se à votação na qual o 169 
parecer pela homologação do regimento do curso foi aprovado por 170 
unanimidade. 10. Apreciação de proposta dos ambientes do CPAAV: o 171 
Presidente Leocir explanou os documentos previamente encaminhados aos 172 
conselheiros, e esclareceu que a proposta em tela está harmonizada com a 173 
minuta da resolução de laboratórios multiusuários em trâmite no Conselho 174 
Universitário. O presidente do conselho expôs uma tabela coma minuta da 175 
descrição dos espaços a serem construídos no novo prédio do Centro de 176 
Pesquisas, e ressaltou que a proposta procura atender às exigências de 177 
enquadramento aos critérios de caracterização do centro de pesquisas como 178 
laboratório multiusuário. Em ato contínuo submeteu a proposta à discussão. 179 
O conselheiro Samuel solicitou esclarecimento sobre o que estaria em 180 
votação. O conselheiro José Floriano solicitou a alteração da nomenclatura e 181 
função da “central de armazenamento” para “central de armazenamento e 182 
coleção de amostras”. O conselheiro Valério esclareceu que a lógica do 183 
projeto não comportaria a ocupação de espaços para armazenamento de 184 
amostras por tempo indeterminado, mas apenas para o fluxo de amostras 185 
em transito nas centrais de análise. A presidência esclareceu que esta 186 
questão deverá ser abordada futuramente na construção do regimento do 187 
CPAAV. O conselheiro Paulo Kammer solicitou a inclusão de um depósito de 188 
mobiliário e equipamentos. O conselheiro Alexandre tem Cantem solicitou a 189 
reedição da portaria prevendo a recomposição dos membros da comissão 190 
CT-INFRA, haja vista a saída de alguns membros. As propostas relatadas 191 
pela presidência, contendo as diretrizes do projeto e a tabela de ambientes, 192 
foram aprovadas por unanimidade,  e as sugestões dos conselheiros serão 193 
consideradas em momento posterior. 11. Apreciação do formulário de 194 
concurso público para área Agronomia/Extensão Rural: tendo em 195 
vista que não foi possível encaminhar o parecer previamente, esse foi lido 196 
pelo conselheiro Lírio Dal Vesco e submetido à discussão. O conselheiro 197 



Samuel solicitou esclarecimento sobre a possibilidade de destinação de uma 198 
vaga de substituto para as disciplinas, a presidência esclareceu que de 199 
acordo com os critérios do DEN/PROGRAD a vaga de substituto só seria 200 
destinada após a realização da primeira tentativa de concurso. Não havendo 201 
mais manifestações, em ato contínuo, o formulário foi submetido à votação, 202 
na qual foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais deliberações, em 203 
ato contínuo procedeu-se a relatoria dos informes: Sobre a 204 
institucionalização, o presidente que há previsão de inclusão deste ponto na 205 
reunião do CUn em 17 julho e sugeriu que cada departamento envie um 206 
representante à reunião para acompanhamento ao processo. Solicitou que 207 
tem interesse em instalar seu gabinete na Área Experimental encaminhe 208 
solicitação à direção até 15 de julho. Comunicou a realização de concurso 209 
para STAE. Informa a contratação de dois novos auxiliares rurais 210 
terceirizados. Informa que o departamento de línguas está trabalhando num 211 
projeto que viabilizará em 2017 idiomas nos campi. Comunicou o empenho 212 
de mais de três milhões de reais para a construção do CBS02. Informa que 213 
o edital de contratação de três motoristas terceirizados está sendo 214 
encaminhado pela PROPLAN. O conselheiro Paulo Kammer informou que o 215 
STAE Takanori faria uma exposição de motivos sobre a implantação do 216 
sistema de chamados de maneira única para as demandas de suporte de TI. 217 
Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente Leocir José Welter 218 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 12 horas e 219 
17 minutos, da qual, para constar, eu, Kauê Tortato Alves, Servidor 220 
Técnico-Administrativo do Centro de Curitibanos da Universidade Federal de 221 
Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo 222 
presidente da seção e pelos demais Conselheiros. Curitibanos, 12 de julho 223 
de 2016. 224 
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