
 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Representantes da Apufsc-Sindical 

28 de novembro de 2019 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, estiveram                  
reunidos, para a reunião ordinária do Conselho de Representantes da Apufsc-Sindical os seguintes             
professores: Carlos Alberto Marques, Presidente do CR e da Apufsc-Sindical; Patricia Della Méa             
Plentz, Vice-Presidente da Apufsc-Sindical, e os conselheiros: Ronaldo Antonio Salum, titular dos            
Aposentados; Jose Francisco Danilo de G. C. Fletes, titular do Departamento de Informática e Estatística;               
Flavia Garcia Guidotti, suplente do Departamento de Jornalismo; Henrique Finco, titular do Departamento de              
Artes; Norma Machado da Silva, titular do Departamento de Biologia Celular, Embriologia e Genética; Darci               
Odilio Paul Trebien, titular do Departamento de Engenharia Rural; Tiago Montagna, titular do Departamento              
de Fitotecnia; Mauro Titton, titular do Departamento de Metodologia de Ensino; Astrid Baecker Avila, titular do                
Departamento de Estudos Especializados em Educação; Jorge Douglas Massayuri Kondo, titular do            
Departamento de Física; Tatiane de Andrade Maranhã, titular do Departamento de Química; Valmir Luiz              
Stropasolas, titular do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural; Douglas Francisco Kovalwski,            
titular do Departamento de Saúde Pública; Eugenio de Bona Castelan Neto, titular dos Aposentados; Mauricio               
Soares Leite, titular do Departamento de Nutrição; Alex Degan, suplente do Departamento de História;              
Rodrigo de Almeida Mohedano, titular do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Angela Maria              
Alvarez, titular do Departamento de Enfermagem; Gregorio Jean Varvakis Rados, titular do Departamento de              
Engenharia do Conhecimento; Eduardo de Carli da Silva, titular do Departamento de Engenharias da              
Mobilidade do Campus de Joinville; Joni Stolberg, titular do Departamento de Ciências Naturais e Sociais do                
Campus de Curitibanos; Vinicius Faria Cullmant Ramos, titular da Coordenadoria Especial Interdisciplinar de             
Tecnologias da Informação e Comunicação do Campus de Araranguá; Elaine Virmond, titular do             
Departamento de Energia e Sustentabilidade do Campus de Araranguá; e Wanderson Santana da Silva,              
titular da Coordenadoria Especial de Engenharia de Materiais do Campus de Blumenau. Justificaram             
ausência: Roberto Ferreira de Melo, titular, e Cirene Lesniowski Delgobo, suplente, do Departamento de              
Análises Clínicas; Helen Zatti, titular, e Carlos Eduardo Andrade Kovaleski, suplente, do Departamento de              
Pediatria; Sheila Rubia Lindner, suplente do Departamento de Saúde Pública; Soraia Dornelles Schoeller,             
suplente do Departamento de Enfermagem; Cristine Garcia Gabriel, suplente do Departamento de Nutrição;             
Fabiane Miron Stefani, titular, e Carolina Rogel de Souza, suplente, do Departamento de Fonoaudiologia;              
Alexandre Augusto Biz, suplente do Departamento de Engenharia do Conhecimento; Alex Sandro Roschildt             
Pinto, suplente do Departamento de Informática e Estatística; Guilherme Ernani Vieira, titular, e Daniel              
Christian Henrique, suplente, do Departamento de Engenharia da Produção e Sistemas; Paulo Belli Filho,              
suplente do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Paulo de Tarso Rocha de Mendonça, titular,               
e Andrey Ricardo da Silva, suplente, do Departamento de Engenharia Mecânica; Vinicius Ronzani Cerqueira,              
titular, e Claudio Manoel Rodrigues de Melo, suplente, do Departamento de Aquicultura; Antonio Carlos              
Machado da Rosa, suplente do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento Rural; Ilyas Siddique,             
suplente do Departamento de Fitotecnia; Antonio Augusto Alves Pereira, suplente do Departamento de             
Engenharia Rural; Claudia Beatriz Nedel Mendes de Aguiar, suplente do Departamento de Biologia Celular,              
Embriologia e Genética; Maria Del Carmen Cortizo, titular, e Maria Regina de Avila Moreira, suplente, do                
Departamento de Serviço Social; Celia Regina Vendramini, suplente do Departamento de Estudos            
Especializados em Educação; Jose Carlos Gesser, suplente do Departamento de Química; Lucas Nicolao,             
suplente do Departamento de Física; Jean Gabriel Castro da Costa, titular, e Luiz Gustavo da Cunha de                 
Souza, suplente, do Departamento de Sociologia e Ciência Política; Adriano Luiz Duarte, titular do              
Departamento de História; Samuel Pantoja Lima, titular do Departamento de Jornalismo; Suzi Barletto Cavalli,              
suplente dos Aposentados; Luiz Gonzaga de Souza Fonseca, titular, Jose Antonio Ribas Ribeiro, suplente,              
dos Aposentados; Aldo Schutz, suplente dos Aposentados; Fernando Jose Spanhol, suplente da            
Coordenadoria Especial Interdisciplinar de Tecnologias da Informação e Comunicação do Campus de            
Araranguá; Fabricio de Oliveira Ourique, titular, e Ricardo Alexandre Reinaldo de Moraes, suplente,e do              
Departamento de Computação do Campus de Araranguá; Elise Sommer Watzko, suplente do Departamento             
de Energia e Sustentabilidade do Campus de Araranguá; Gisele Agustini Lovatel, titular do Departamento de               
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Ciências da Saúde do Campus de Araranguá; Bernardo Walmott Borges, titular, e Everton Fabian Jasinski,               
suplente, da Coordenadoria Especial de Física, Química e Matemática do Campus de Araranguá; Joao              
Batista Rodrigues Neto, suplente da Coordenadoria Especial de Engenharia de Materiais do Campus de              
Blumenau; Estevan Felipe Pizarro Muñoz, suplente do Departamento de Ciências Naturais e Sociais do              
Campus de Curitibanos; e Rafael Gallina Delatorre, suplente do Departamento de Engenharias da Mobilidade              
do Campus de Joinville. Também estavam presentes o advogado José Silveira Melo os Diretores:              
Professora Patricia Della Mea Plentz, Professor Romeu Augusto de Albuquerque Bezerra, e Professor             
Eduardo Barreto Vianna Meditsch. A reunião foi convocada no dia vinte de novembro do corrente ano,                
com a seguinte pauta: 1. Ata reunião do CR realizada dia 11/10/19 (ANEXO A); 2. Informes                
GTs: Planos de Saúde; Financiamento das Universidades e da C&T, Filiação Sindical            
Nacional; 3. Filiação Sindical Nacional: discussão e encaminhamentos da AGE; 4. Política            
editorial na lista de discussão e na seção de opiniões do site; 5. Outros Assuntos. O                
professor Carlos Alberto abriu a reunião dando posse aos professores Tiago Montagna,            
representante titular do Departamento de Fitotecnia; Darci Odilio Paul Trebien, representante titular            
do Departamento de Engenharia Rural; Astrid Baecker Ávila, representante titular do Departamento            
de Estudos Especializados em Educação; Alex Degan, representante titular do Departamento de            
História e Wanderson Santana da Silva, representante titular da Coordenadoria Especial de            
Engenharia de Materiais/Blumenau. Na sequência, pediu desculpas para o Professor Salum por            
não ter incluído na pauta da reunião os assuntos solicitados por e-mail, quais sejam: Fundação               
aposentadoria e direitos legais dos representantes perante os representados. Colocou em           
discussão e em votação a inclusão dos assuntos solicitados pelo professor Salum. A inclusão foi               
aprovada, ficando assim definida a pauta: 1. Ata reunião do CR realizada dia 11/10/19 (ANEXO               
A); 2. Fundação aposentadoria; 3. Direitos legais dos representantes perante os           
representados; 4. Informes GTs: Planos de Saúde, Financiamento das Universidades e da            
C&T, Filiação Sindical Nacional; 5. Filiação Sindical Nacional: discussão e encaminhamentos           
da AGE; 6. Política editorial na lista de discussão e na seção de opiniões do site; 7. Outros                  
Assuntos. Ato contínuo, o Presidente passou para analise e votação do ITEM UM, Ata reunião do                
CR realizada dia 11/10/19 (ANEXO A), que foi aprovada por unanimidade. ITEM DOIS, Fundação              
aposentadoria. O Presidente passou a palavra ao professor Salum que sugeriu que a Apufsc crie               
uma fundação que ofereça benefício aos sindicalizados, principalmente aos aposentados. Explanou           
sobre a oportunidade de a Apufsc adquirir uma propriedade em Caldas da Imperatriz/SC, (um              
terreno de 49.000m2, com um hotel de 22 aptos e piscina térmica). Solicitou que a Diretoria faça                 
uma verificação dos custos da aquisição da propriedade, coloque este assunto na pauta da reunião               
do CR e, posteriormente, marque uma assembleia geral para que a categoria decida sobre o               
assunto. ITEM TRÊS, Direitos legais dos representantes perante os representados. O           
professor Salum comunicou que enviou um e-mail à secretaria da Apufsc, solicitando que fosse              
encaminhado um documento referente à compra da propriedade mencionada no item anterior, para             
todos os aposentados e, que não foi atendido. Declarou que ele mesmo poderia enviar, pois tem os                 
contatos de todos os aposentados da UFSC, mas prefere que o e-mail seja encaminhado via               
Sindicato. Solicitou que o referido e-mail seja replicado aos filiados aposentados o mais rápido              
possível. O Presidente afirmou que, referente à aquisição do imóvel localizado em Caldas da              
Imperatriz, a Diretoria tem dialogado sobre assunto. Que ele (professor Carlos Alberto) e o              
professor Romeu Bezerra visitaram o imóvel em questão e, que os demais membros da Diretoria               
farão o mesmo. Declarou que o Conselho Fiscal da Apufsc orientou que a Diretoria invista parte do                 
dinheiro aplicado em um patrimônio. Porém, é necessário fazer um levantamento de várias             
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possibilidades de investimento para que a categoria faça sua opção. Sobre os Direitos legais dos               
representantes perante os representados, o Presidente afirmou que, em 2019, foi criada uma lista              
de discussão dos aposentados, que não obteve sucesso, pois a maioria dos participantes solicitou              
sua retirada do grupo. Referente aos itens dois e três da pauta foi encaminhado que o diretor de                  
assuntos de aposentadoria, professor Romeu Albuquerque Bezerra se reúna com os três            
conselheiros representantes dos aposentados para: A) deliberar sobre as formas e meios de             
comunicação direta dos conselheiros com os seus representados; B) realizar um estudo de             
viabilidade com o objetivo de encaminhar a sugestão do professor Salum, sobre a criação de uma                
fundação, e apresentar posteriormente ao CR; C) levantar opções de propriedades para a Apufsc              
adquirir e oferecer uma sede social, para posteriormente apresentar essas opções ao CR. O              
professor Carlos Alberto solicitou que os conselheiros que tiverem sugestões de propriedades para             
a Apufsc comprar que apresentem ao Conselho. O professor Salum convidou a todos para que               
visitem o Hotel Imperador, em Caldas da Imperatriz. ITEM QUATRO, Informes GTs Planos de              
Saúde, Financiamento das Universidades e da C&T, Filiação Sindical Nacional: O Presidente            
informou que o GT Saúde fez reuniões com várias empresas que oferecem planos de saúde, com o                 
objetivo de oferecer um plano alternativo ao da UFSC. Relatou o que foi discutido nas referidas                
reuniões. Explanou sobre a licitação que a UFSC fez na qual a UNIMED foi vencedora. Declarou                
que a Apufsc não participou das negociações. Esclareceu que o GT não conseguiu atingir seu               
objetivo principal que era oferecer a categoria um Plano de Saúde alternativo e, que a ideia é                 
recompor o GT, inclusive com a presença de membros da UFSC e, talvez, envolver uma fundação                
de apoio considerando a sua natureza jurídica. O assunto foi debatido. Manifestaram-se os             
professores Wanderson, Salum, Astrid, De Carli e Douglas. O Presidente solicitou que as sugestões              
sejam encaminhadas para a diretoria, que as que encaminharão ao GT saúde, que será              
recomposto. O Professor Douglas se ofereceu para compor o referido GT. O professor Carlos              
Alberto deu posse aos professores Joni Stolberg, representante titular do Departamento de            
Ciências Naturais e Sociais/ Curitibanos e Mauricio Soares Leite, representante titular do            
Departamento de Nutrição. Sobre o GT Financiamento das Universidades e da C&T, o             
Presidente informou que o referido GT foi constituído no âmbito da pós mobilização de setembro e                
outubro deste ano. Que foram agendadas algumas reuniões que não se realizaram devido a falta               
de disponibilidade de agenda dos membros do GT. Informou sobre a mobilização que ocorrerá em               
Brasília nos dias 11 e 12 de dezembro e pediu que os conselheiros participem da mesma. Informou                 
que o Diretor Financeiro, Camilo Buss está coordenando este GT. Deu posse ao professor Vinicius               
Faria Culmant Ramos, representante titular da Coord. Esp. Interdisc. de Tecnologias da Informação             
e Comunicação/Araranguá. O Presidente esclareceu que o assunto GT Filiação Sindical Nacional            
leva ao próximo assunto da pauta, ITEM CINCO, Filiação Sindical Nacional: discussão e             
encaminhamentos da AGE. Citou os membros do GT que já se reuniu, analisou os documentos               
legais referentes ao assunto e tem um encaminhamento para apresentar ao CR. Passou a palavra               
ao professor Henrique Finco, membro do GT para dar informes sobre as reuniões do grupo. O                
professor Finco explanou os conteúdos das reuniões. Relatou os pareceres que os advogados da              
Apufsc (Dr. Prudente) e do Andes (Dr. Luiz Fernando) produziram. Leu a portaria 1.229, de 06 de                 
novembro. Explicou o conteúdo da mesma. Afirmou que devido à portaria e a necessidade de               
passar informações aos filiados, o GT recomenda que seja feito um documento explicando a              
portaria e que a AGE sobre filiação seja realizada na segunda quinzena de março de 2020. O                 
professor Carlos Alberto afirmou que a Diretoria tem o compromisso de concluir o processo de               
filiação ao Andes ou ao Proifes e que deseja marcar, nesta reunião de hoje, a data da AGE para tal                    
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decisão. Salientou que a diretoria seguirá o que preconiza o estatuto no tocante às regras para a                 
AGE de filiação. O assunto foi debatido. Manifestaram-se os professores: Douglas, Salum, Astrid e              
Mauro. O Dr. Prudente explicou que a portaria 1.229 trata de três eixos: normativo, logístico e                
administrativo. Que o aspecto normativo vai discutir se a unicidade sindical será mantida. Relatou              
sobre os pareceres dele (Prudente) e do Dr. Luiz Fernando sobre a questão estatutária da Apufsc                
referente ao patrimônio e da perda da carta sindical, em caso de filiação ao ANDES-SN. O                
professor Salum solicitou que conste em ata que “aposentado não se manifesta em assuntos              
políticos”. O debate continuou com as manifestações dos professores Fletes, De Carli, Carlos             
Alberto, Gregório, Astrid e Mauro. Foram feitas duas sugestões de encaminhamento: A) do             
professor Mauro para que a AGE seja realizada na segunda quinzena de dezembro de 2019. B) do                 
professor Jorge Kondo (proposta do departamento de física) para que a AGE seja realizada dia 24                
de março de 2020. O professor Carlos Alberto colocou em discussão e em votação as duas                
propostas e a proposta do professor Jorge Kondo foi aprovada por onze votos a seis, tendo duas                 
abstenções. Sobre a organização e as regras da AGE do dia 24/03/2020 o Presidente informou que                
isso será objeto de discussão em uma próxima reunião do CR. ITEM SEIS, Política editorial na                
lista de discussão e na seção de opiniões do site. O Presidente passou a palavra ao professor                 
Eduardo Meditsch, Diretor de Divulgação e Imprensa que declarou que a lista de discussão da               
Apufsc está sendo ameaçada pela tolerância ao discurso de ódio, com linguagem inapropriadas e              
incitação à violência. Questionou se tem sentido manter, em nome da Apufsc, uma lista que é um                 
fórum de discurso de ódio. Afirmou que trouxe o tema para ser debatido no CR para criar um grupo                   
que traga uma proposta de como mediar a lista de discussão. O assunto foi debatido e                
manifestaram-se os professores Finco, Mauro, Patricia, Gregório e Eugênio. Encaminhamento: a           
diretoria e os conselheiros devem trazer, para a próxima reunião do Conselho, definições claras de               
regras de conduta ou de como encerrar a lista - para que o CR ou uma AGE decida o que fazer.                     
ITEM SETE, Outros Assuntos. Os conselheiros debateram sobre as atividades da Comissão de             
Mobilização. Foi encaminhado que o grupo de WhatsApp da referida Comissão deve ser extinto e               
recomposto pelos interessados do próprio CR, em consulta a ser feita a todos os conselheiros, via                
e-mail. Esgotada a pauta, o Presidente da Apufsc-Sindical e do CR, professor Carlos Alberto              
Marques, encerrou a reunião às dezoito horas e trinta e oito minutos. 
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