ATA N.º 4 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE
Ata da Quarta Sessão Ordinária do
Conselho de Unidade do ano de 2017,
realizada no dia 12 de maio de 2017,
às 14h, na Universidade Federal de
Santa
Catarina,
Campus
de
Curitibanos, Centro de Ciências Rurais.
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Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às catorze horas,
na sala CED210 do Prédio CEDUP do Centro de Ciências Rurais, Campus
de Curitibanos, Universidade Federal de Santa Catarina reuniu-se em
sessão ordinária o Conselho de Unidade do Centro de Ciências Rurais,
convocada pelo EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 4/2017/CCR, com a presença
dos Senhores Conselheiros: Alexandre de Oliveira Tavela; Alexandre
Siminski; Alexandre ten Caten; Antonio Lunardi Neto; Crysttian Arantes
Paixão; Flavia da Silva Krechemer; Giuliano Moraes Figueiró; Guilherme
Romani de Mello; Ivan Sestari; Juliano Gil Nunes Wendt; Kauê Tortato
Alves; Larissa Regina Tapanotti; Magnos Alan Vivian; Mônica Aparecida
Aguiar dos Santos; Samuel Luiz Fioreze; Valério Valdetar Portela Marques
Júnior; Zilma Isabel Peixer. Houveram justificativas para as ausências das
conselheiras Kellen Cristina Basso e Gisele Lima Luiz sendo que as demais
ausências não foram justificadas. Sob a presidência do Diretor Juliano Gil
Nunes Wendt e havendo número legal, a presidência abriu a seção
cumprimentando a todos e a todas, e em ato contínuo submeteu a
apreciação à ordem do dia que ficou assim estabelecida: I – Pauta: 1.
Apreciação da ata da terceira sessão do conselho de unidade de 2017; 2.
Apreciação de atos ad referendum; 3. Regimento ABF; 4. Afastamento do
professor Marcelo Bonazza processo 23080.016376/2017-45; 5. Indicação
de conselheiros para o Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural(titular e suplente); 6. Utilização de espaço para
feira Agroecológica; 7. Suplente do Conselho Editorial UFSC; 8. Comissão
de Desenvolvimento de Coleções; 9. Definição de datas e horários para as
reuniões ordinárias do conselho de unidade.. II – Informes:. 1.
Apreciação da ata da terceira sessão do conselho de unidade de
2017: a ata encaminhada anteriormente ao e-mail dos conselheiros foi
submetida a discussão e sem manifestações, a aprovação do texto da ata
submetida a votação, na qual foi aprovada por unanimidade; 2.
Apreciação de atos ad referendum: a Presidência informou aos
conselheiros que aprovou ad referendum os Planos de Atividades
Departamentais (PAD) sem maiores considerações sobre as informações
aprovadas pelos departamentos, a ratificação da decisão foi submetida a
discussão e sem manifestações, submetida a votação, na qual foi
aprovada por unanimidade; 3. Regimento ABF: uma vez que o parecer
foi encaminhado previamente aos conselheiros, a relatora Zilma Isabel
Peixer pediu licença ao conselho para não proceder a leitura na íntegra,
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mas tão somente apontar alguns destaques e sugestões. Após a
apresentação da relatoria, a apreciação do parecer foi submetida à
discussão: o conselheiro Alexandre Siminski fez considerações em
concordância com o parecer. Não havendo mais manifestações, o parecer
foi submetido votação, na qual foi aprovado por unanimidade. 4.
Afastamento
do
professor
Marcelo
Bonazza
processo
23080.016376/2017-45: com a relatoria, o chefe do departamento ABF
esclareceu os detalhes inerentes à aprovação do afastamento pelo
departamento. Após a apresentação da relatoria, a apreciação do parecer
foi submetida à discussão: o conselheiro Samuel Fioreze solicitou
esclarecimentos sobre a necessidade de aprovação no departamento de
um dos docentes que se propôs a assumir disciplinas do professor
afastado. A presidência informou que não havia previsão regimental para a
necessidade deste procedimento. Não havendo mais manifestações, a
deliberação do colegiado do ABF pela aprovação da concessão de
afastamento ao docente foi submetida à votação, na qual foi aprovado por
unanimidade. 5. Indicação de conselheiros para o Conselho
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural(titular e
suplente): a presidência informou que houveram quatro candidaturas,
porém duas delas retiraram-se, assim, os nomes indicados pela
presidência foram o da Professora Gloria Regina Botelho como titular e da
Sonia Corina Hess como suplente. Proposta submetida a discussão e sem
manifestações, em ato contínuo submetida a votação, na qual foi aprovada
por unanimidade; 6. Utilização de espaço para feira Agroecológica: a
presidência do conselho explicou que o projeto anteriormente coordenado
pela professora Andréia Nunes Sá Brito foi submetido novamente, agora
sob a coordenação da professora Katia Jakovljevic Pudla Wagner.
Procedida a relatoria, a apreciação da solicitação de autorização para uso
do espaço foi submetida à discussão: O conselheiro Antônio Lunardi
solicitou esclarecimentos sobre as licenças dos comerciantes para
comercialização de gêneros alimentícios. O conselheiro Alexandre Siminski
esclareceu que o grupo estava em processo de regularização licenças
sanitárias à época da primeira edição do projeto. O conselheiro Samuel
Fioreze perguntou se o projeto original já havia aprovado, qual seria a
necessidade de aprova-lo novamente. O conselheiro Alexandre Siminski
relatou que a vigilância sanitária, em outra ocasião, esteve presente na
feira orientando os produtores. O conselheiro Antônio Lunardi justificou
que é a favor do projeto, porém preocupa-se se existe algum tipo de
controle sobre as pessoas autorizadas a realizar a comercialização. O
conselheiro Valério Portela manifestou preocupação se haveria
responsabilidade da instituição sobre a qualidade e sanidade dos produtos
em virtude do uso de seu espaço. A conselheira Zilma Peixer manifestou a
compreensão de que a responsabilidade institucional pode ter sido
ampliada em relação à edição passada pelo atrelamento da feira a um
projeto de extensão. O conselheiro Antônio Lunardi sugeriu que o projeto
estabeleça uma regra limitando os produtores aptos a comercializar
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produtos na feira apenas se estiverem registrados na Prefeitura. O
Conselheiro Kauê Tortato reforçou a sugestão do Conselheiro Antônio
sobre o controle do número de vendedores e manifestou preocupação em
relação à legalidade da concessão de autorização de uso de espaço para a
venda de produtos, e sugeriu o encaminhamento da questão para a
administração central (procuradoria ou conselho de curadores). A
conselheira Zilma sugere a retirada de pauta para proceder-se a instrução
de um parecer. O presidente colocou para apreciação do conselho a
retirada do projeto para esclarecimentos por parte da proponente. Em
votação a retirada do ponto de pauta foi aprovada por unanimidade. 7.
Suplente do Conselho Editorial UFSC o presidente esclareceu que a
professora Sônia Corina Hess relatou-lhes incompatibilidades da agenda
de reuniões com seus horários de aulas como os motivos para solicitação
de seu desligamento da suplência na representação do centro nesse
conselho editorial, posteriormente a presidência informou que houve duas
candidaturas dos professores Malcon Andrei Martinez Pereira e Manoela de
Leon Nobrega Reses. Não havendo consenso por parte dos conselheiros
sobre o encaminhamento por votação para a escolha do representante o
presidente solicitou a retirada do ponto de pauta, para posterior mediação
e escolha da representação ad referendum, encaminhamentos aceitos por
unanimidade. 8. Comissão de Desenvolvimento de Coleções: a
presidência informou que houve duas candidaturas dos professores
Guilherme Jurkevicz Delben e Manoela de Leon Nobrega Reses Não
havendo consenso por parte dos conselheiros sobre o encaminhamento
por votação para a escolha do representante o presidente solicitou a
retirada do ponto de pauta, para posterior mediação e escolha da
representação ad referendum, encaminhamentos aceitos por unanimidade.
9. Definição de datas e horários para as reuniões ordinárias do
conselho de unidade: estabeleceu-se em consenso entre os
conselheiros, as seguintes datas: 02 de junho, 14 de julho, 11 de agosto,
15 de setembro, 06 de outubro, 10 de novembro, 15 de dezembro. A
presidência propôs o horário da reunião para as 10 horas da manhã, mas
havendo a manifestação de três conselheiros para que fosse às 14 horas,
a sugestão foi acatada e posta em votação, tendo sido aprovada por
unanimidade. INFORMES: O conselheiro Alexandre tem Caten solicitou
uma correção do artigo 42 do regimento do centro substituindo-se
“referencialmente” por “preferencialmente”. A presidência informou que
recebeu uma sugestão da Ouvidoria e a acatou recomendando para os
chefes de departamento sugiram a utilização do Moodle notas aos seus
professores. Informou a presença de representantes da Saad, Sinter e
Proex na próxima reunião do conselho. O presidente informou que a
atlética está saindo para competições intermunicipais. Informou que
haverá possibilidade de uma reunião extraordinária em virtude de definir
as vagas que seriam submetidas ao edital de redistribuição docente.
Informou a nomeação do técnico de eletrotécnica e perspectivas para a
nomeação de um assistente em administração e um técnico em laboratório
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de química. Informou que vagas de redistribuição para TI e Bibliotecário
foram disponibilizadas. O conselheiro Valério solicitou à direção um
posicionamento sobre a solicitação da cessão em definitivo do CEDUP à
UFSC justificando sua solicitação na necessidade de definir a relocação dos
laboratórios do CEDUP para o CBS02. O conselheiro Samuel Fioreze
solicitou esclarecimento à presidência sobre a designação das comissões
de espaço físico e fluxos orçamentários. A presidência informou que dado
à ausência de informações de alguns representantes efetuará uma última
convocação, e não havendo interesse dos grupos faltantes efetuará a
criação das comissões e dará início aos trabalhos. Em seguida o Diretor
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual,
para constar, eu Kauê Tortato Alves Técnico em Assuntos Educacionais da
Universidade Federal de Santa Catarina, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelo Presidente do Conselho e demais
Conselheiros. Curitibanos 12 de maio de 2017.
Alexandre de Oliveira Tavela
Alexandre Siminski
Alexandre ten Caten
Antonio Lunardi Neto
Crysttian Arantes Paixão
Flavia da Silva Krechemer
Giuliano Moraes Figueiró
Guilherme Romani de Mello
Ivan Sestari
Juliano Gil Nunes Wendt
Kauê Tortato Alves
Larissa Regina Tapanotti
Magnos Alan Vivian

Mônica Aparecida Aguiar dos Santos
Samuel Luiz Fioreze
Valério Valdetar Portela Marques Júnior
Zilma Isabel Peixer

