ATA DA SEXTA SESSÃO DO CONSELHO DE UNIDADE DO ANO DE
2016
Ata da sexta Sessão do Conselho de
Unidade do ano de 2016, realizada
em caráter ordinário no dia 10 de
junho de 2016 às 10h, na sala
CRCAUD do Centro Curitibanos da
Universidade
Federal
de
Santa
Catarina.
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Ao décimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dez
horas, na sala CRCAUD do Centro Curitibanos, reuniu-se em sessão
ordinária o Conselho de Unidade do Centro Curitibanos da Universidade
Federal de Santa Catarina, convocada pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº
06/CBS/16, com a presença dos Senhores Conselheiros: Adriano Tony
Ramos; Alexandre Siminski; Alexandre ten Caten; Alvaro Menin; Ana
Carolina da Costa Lara Fioreze; Andréia Nunes Sá Brito; Angela Patricia
Medeiros Veiga; Carine Lisete Glienke; Carla Eloize Carducci; Claudia
Mayumi Uekubo; Cristiano Gomes; Crysttian Arantes Paixão; Eduardo
Leonel Bottega; Elis Borcioni; Erik Amazonas de Almeida; Gabriel Felip
Gomes Olivo; Giuliano Moraes Figueiró; Gustavo Cristiano Sampaio; João
Batista Tolentino Júnior; Joni Stolberg; Juliano Gil Nunes Wendt; Karina
Soares Modes; Karine Louise dos Santos; Kauê Tortato Alves; Kelen Cristina
Basso; Leocir José Welter; Leosane Cristina Bosco; Lírio Luiz Dal Vesco; Luiz
Ernani Henkes; Magnos Alan Vivian; Marcelo Bonazza; Marcelo Callegari
Scipioni; Marcos Henrique Barreta; Marcy Lancia Pereira; Mario Dobner
Junior; Mônica Aparecida Aguiar dos Santos; Naiara Guerra; Patrícia Freitas
Schemes Assumpção; Patrícia Maria Oliveira Castro; Paulo Cesar Poeta
Fermino Júnior; Paulo Roberto Kammer; Priscila Mendes da Conceição;
Rogério Manoel Lemes de Campos; Rosane Maria Guimarães da Silva;
Samuel Luiz Fioreze; Sandra Arenhart; Sandra Elisabeth Lima; Sônia Corina
Hess; Sonia Purin da Cruz; Valério Valdetar Marques Portela Jr; Vanessa
Sasso Padilha; Zaida Gasparini e Zilma Isabel Peixer. O presidente do
conselho, professor Leocir Welter justificou as ausências dos conselheiros:
Adriana Terumi Itako; Alexandre de Oliveira Tavela; André Lucio Fontana
Goetten; Cesar Augusto Marchioro; Delson Antonio da Silva Júnior; Dilma
Budziak; Francielli Cordeiro Zimermann; Gisele Lima Luiz; Gloria Regina
Botelho; Guilherme Nichele da Rocha; Luciano Picolotto; Tienko Vitor da
Rocha e Viviane Glaser. Não houve manifestação em justificativa à ausência
dos demais conselheiros. Havendo quórum o diretor Leocir José Welter
submeteu a ordem do dia à apreciação, contendo as seguintes proposições
de alteração: inclusão dos seguintes itens: - Representação do Campus na
Câmara de Graduação; - Representação do Campus na Câmara de
Extensão. Supressão dos seguintes itens: 4. Apreciação de Pareceres sobre
Relatórios de estágios probatórios;5. Apreciação
de
Pareceres
sobre
Relatórios de progressões funcionais; 8.
Apreciação de Pareceres sobre
projetos de pesquisa. Em ato contínuo, não havendo manifestações em
contrário, a ordem do dia foi aprovada e ficou assim estabelecida: 1.
Apreciação da ata da quinta sessão do conselho de unidade de 2016; 2.
Homologação do resultado da eleição para coordenação do curso de
Agronomia; 3. Relatório de atividades de pós-doutoramento da prof.ª
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Ângela Patrícia Medeiros Veiga (Processo 23080.055379/2014-51); 4.
Indicação de membro para o Convênio AUGM - Área Saúde Animal Medicina Veterinária; 5. Apreciação de Pareceres sobre projetos de
extensão; 6. Deliberação sobre Procedimento para submeter/analisar
demandas de uso e ocupação de espaço físico do Centro de Curitibanos; 7.
Deliberação sobre a proposta de localização do CBS03; 8. Representação do
Campus na Câmara de Graduação. 9. Representação do Campus na Câmara
de Extensão. 10. Apreciação do parecer sobre a área do IBAMA. Em
seguida, procedeu-se a apreciação dos itens de Pauta: 1. Apreciação
da ata da quinta sessão do conselho de unidade de 2016: a ata
previamente encaminhada aos conselheiros para apreciação foi posta em
discussão e, não havendo manifestações, submeteu-se à votação na qual foi
aprovada por unanimidade. 2. Homologação do resultado da eleição
para coordenação do curso de Agronomia: a ata de apuração da eleição
previamente encaminhada aos conselheiros para apreciação foi posta em
discussão e, não havendo manifestações, submeteu-se à votação na qual foi
aprovada por unanimidade. 3. Relatório de atividades de pósdoutoramento da prof.ª Ângela Patrícia Medeiros Veiga (Processo
23080.055379/2014-51): o parecer previamente encaminhado aos
conselheiros para apreciação foi posto em discussão e, não havendo
manifestações, submeteu-se à votação na qual foi aprovado por
unanimidade. 4. Indicação de membro para o Convênio AUGM - Área
Saúde Animal - Medicina Veterinária: o conselheiro Adriano Ramos
esclareceu que houve a solicitação por parte da AUGM pela indicação de um
membro da UFSC neste comitê, sendo que se exige que o representante
seja um médico veterinário. O professor Adriano candidatou-se e, não
havendo objeções, sua candidatura foi votada e aprovada por unanimidade.
5. Apreciação de Pareceres sobre projetos de extensão: A conselheira
Mônica fez um breve relato sobre os pareceres previamente encaminhados
aos conselheiros e, ato contínuo, submetidos à discussão. Não havendo
objeções nem considerações, os pareceres relativos aos seguintes projetos
de extensão - acompanhados do nome do(s) respectivo(s) coordenador(es),
foram votados em bloco: “Capoeira: cultura, esporte e lazer.” - Andréia
Nunes Sá Brito; “Curso intensivo em Emergência de Pequenos Animais” Cristiano Gomes; “O perfil alimentar dos usuários do Centro de Curitibanos
com relação ao Restaurante Universitário do Centro de Curitibanos” Crysttian Arantes Paixão; “Projeto de Apoio ao Ensino” - Crysttian Arantes
Paixão; “I Encontro em comemoração ao dia Nacional da Consciência Negra
- Biblioteca Setorial de Curitibanos” - Hilda Carolina Feijó; “Elaboração de
cartas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais nos
municípios Blumenau, Brusque, Botuvera, Rodeio, Timbó, Itajaí, Camboriú e
Balneário Camboriú do Estado de Santa Catarina.” - Juan Antonio
Altamirano Flores – (participante: Roberto Fabris Goerl); “Elaboração de
cartas de aptidão à urbanização frente aos desastres naturais nos
municípios de Alfredo Wagner, Taió, Ituporanga, Rio Fortuna, José Boiteux,
Presidente Getúlio, Araranguá, Criciúma e Nova Veneza do Estado de Santa
Catarina.” - Juan Antonio Altamirano Flores – (participante: Roberto Fabris
Goerl); “Elaboração de cartas de aptidão à urbanização frente aos desastres
naturais nos municípios de Luis Alves, Gaspar, Ilhota, Navegantes, Nova
Trento, Antônio Carlos, Palhoça e Itapema do Estado de Santa Catarina.” Juan Antonio Altamirano Flores – (participante: Roberto Fabris Goerl);
“Revisão técnica e parecer - análise de risco ecológico” - Júlia Carina
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Niemeyer; “Banca defesa qualificação - uso e conservação de paisagens
ervateiras” - Karine Louise dos Santos; “Criação do Museu de Anatomia
Animal do Campus de Curitibanos da Universidade Federal de Santa
Catarina” - Rosane Maria Guimarães da Silva; “UFSC em comunicação: a
interação por meio das ondas de rádio” - Zilma Isabel Peixer - todos os
pareceres sobre os projetos de extensão foram aprovados por unanimidade.
6. Deliberação sobre procedimento para submeter/analisar
demandas de uso e ocupação de espaço físico do Centro de
Curitibanos: o conselheiro Mario Dobner esclareceu que a comissão propõe
que as demandas para uso de espaços externos aos prédios sejam
encaminhadas da seguinte forma: os demandantes devem preencher um
formulário de proposta que será encaminhado à direção, e a direção
demandaria a análise da comissão, o parecer da comissão seria votado em
conselho e: 1. Havendo a necessidade de construção, os projetos seriam
encaminhados pelos interessados para a análise do DPAE; 2. Não havendo
necessidade de construção, os encaminhamentos deveriam ser tratados
com a direção. Posto em votação o procedimento descrito foi aprovado por
maioria com uma abstenção. 7. Deliberação sobre a proposta de
localização do CBS03: O conselheiro Mário informou que o prédio
anteriormente denominado “prédio da medicina”, mas cuja denominação
correta é CBS03, teve sua localização planejada pelo DPAE e que a proposta
apresentada à comissão de espaço físico situa o imóvel na zona B3 a
sudeste do prédio CBS01. O conselheiro Marcelo Scipioni solicitou
esclarecimentos sobre a infraestrutura de acesso aos prédios e sobre as
passagens de pedestres aos estacionamentos. O conselheiro Crysttian
solicitou esclarecimento sobre a ordem de prioridade da construção em
relação ao HCV. A conselheira Patrícia esclareceu que a localização prioriza
o uso das partes mais planas do terreno. O conselheiro Joni solicitou se a
proposta levou em consideração ou está harmonizada com o plano de
ocupação anterior. O presidente Leocir esclareceu que o plano de ocupação
anterior está desatualizado e que o no novo projeto altimétrico descreve
áreas de preservação até então não identificadas, e que a situação
locacional está levando em consideração estes novos parâmetros. O
presidente propôs como encaminhamento que manutenção do resultado
desta aprovação fica condicionado à apresentação em posterior de
respostas às questões logísticas levantadas pelos conselheiros. Não
havendo mais manifestações, a proposta de localização apresentada foi
submetida a votação, e aprovada por maioria simples com uma abstenção.
8. Representação do Centro na Câmara de Graduação: o conselheiro
Juliano Wendt relatou que havendo a necessidade dos representantes
serem coordenadores de curso, e considerados os horários dos demais
candidatos habilitados, portanto, informou que o Conselheiro Alexandre
Tavela candidatou-se a representante titular, e o conselheiro Magnos Vivian
candidatou-se à sua suplência. Não havendo manifestações em contrário, as
candidaturas à representação na câmara foram aprovada por unanimidade.
9. Representação do Centro na Câmara de Extensão: a Conselheira
Monica candidatou-se e não havendo mais candidaturas, a representação foi
submetida a votação e foi aprovada por unanimidade. 10. Apreciação do
parecer sobre a área do IBAMA: Os conselheiros Mário e Marcelo fizeram
uma breve contextualização histórica da questão. Hoje o imóvel pertence ao
patrimônio da união. O parecer do conselheiro Mário encaminhado
previamente foi exposto em síntese. O conselheiro José Floriano expos que
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a prefeitura propôs a utilização de grande parte da área após a supressão
da floresta, porém havendo a recusa da prefeitura em encaminhar o projeto
deles, o conselheiro também manifesta seu entendimento de que não deve
haver a seção à Municipalidade. A conselheira Sonia Hess parabenizou os
conselheiros envolvidos no processo por terem revertido a injustiça que
havia sido feita. O presidente Leocir esclareceu que poderá haver insucesso
na reversão à UFSC, que a prefeitura poderá judicializar a questão, e que a
aprovação do parecer não garante a posse. O conselheiro Gustavo levantou
o questionamento sobre a capacidade da instituição de manter a área, e
sobre as consequências políticas do parecer e sugeriu como
encaminhamento que seja consultado o reitor sobre a viabilidade política de
sustentar este posicionamento institucional. O Juliano esclareceu que na
orientação do processo o gabinete do reitor manifestou que encarregaria
das questões políticas se o campus deliberasse sobre as questões técnicas.
Não havendo mais manifestações, o parecer original foi submetido à
votação e aprovado por maioria com uma abstenção. Não havendo mais
deliberações, em ato contínuo procedeu-se a relatoria dos Informes: o
presidente informou que na semana passada a direção foi convocada a uma
reunião na reitoria e como resultado, haverá uma reunião em Curitibanos
nos dias 19 e 20 de agosto para tratar da construção do CBS02, informou
que mais 5 milhões foram empenhados para a continuidade da obra, porém
faltam ainda 12 milhões para a conclusão da obra. Sobre a
institucionalização, o presidente que há previsão de inclusão deste ponto na
reunião do CUn em julho. A conselheira Patrícia solicitou esclarecimentos
sobre as questões levantadas na quinta reunião. A presidência do conselho
informou que em reunião sobre o curso de medicina foi solicitada a visita da
comissão em 23 de julho para verificar questões referentes ao hospital e às
UBS. O conselheiro José Floriano solicitou esclarecimentos, dadas as
mudanças no governo federal, se houve alteração do “Programa Mais
Médicos” que poderiam inviabilizar a implantação. O Presidente informou
que há tratativas para alterar horários visando à racionalização dos horários
de turmas e a fixação de horários. Listou vantagens do novo modelo, porém
ponderou que existem alguns impeditivos de ordem curricular e técnica
inviabilizam o atendimento perfeito à diretriz de concentração de horários
dos professores. Também informou que o produto do estudo foi
apresentado às coordenações para análises e aprimoramentos, e propôs a
continuidade do processo. O Conselheiro Alexandre tem Catem manifestou
que é contrário à continuidade da discussão uma vez que não se trata de
item incluso na ordem do dia. O Conselheiro José Floriano perguntou se a
quantidade de alunos foi levada em conta para a escolha dos melhores
horários. O conselheiro Juliano informou que a proposta deverá ser
encaminhada ao corpo docente, e após manifestações encaminhadas aos
coordenadores de curso, a direção decidirá sobre a convocação de nova
reunião de conselho para tratar do tema na próxima semana, dando por
encerrada a reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente
Leocir José Welter agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
sessão às 11 horas e 57 minutos, da qual, para constar, eu, Kauê Tortato
Alves, Servidor Técnico-Administrativo do Centro de Curitibanos da
Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelo presidente da seção e pelos demais
Conselheiros. Curitibanos, 24 de junho de 2016.
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