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CONSELHO DE CURADORES 
 

O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições, RESOLVE: 
 

Resoluções de 17 de fevereiro de 2022. 
 
Nº 1/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, o termo aditivo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo 
Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Fenômenos térmicos em poços de petróleo e gás II”. (Ref. Parecer nº 15/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.006685/2018-98). 
 
Nº 2/2022/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem 
como objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Desenvolvimento de 
assentamentos da Reforma Agrária em âmbito nacional: fortalecendo a produção agroecológica, 
a comercialização e as políticas públicas” (Ref. Parecer n° 16/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.028459/2021-63). 
 
Nº 3/2022/CC - Aprovar o aditamento do contrato celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que 
tem como objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Exames de proficiência em 
línguas estrangeiras” (Ref. Parecer nº 17/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.000889/2020-30). 
 
Nº 4/2022/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Ampera 
Racing UFSC F-SAE Elétrico (AMPERA), que tem como objetivo a execução do projeto de 
pesquisa intitulado “Modelagem e projeto de um sistema de armazenamento para veículo 
elétrico de competição” (Ref. Parecer nº 18/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.055191/2021-32). 
 
Nº 5/2022/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem como 
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Investigação das causas biomecânicas em 
eventos adversos de implantes ortopédicos – Consolidação do Centro Nacional de Análise de 
Explantes – CNAEx”. (Ref. Parecer nº 19/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.051514/2021-19). 
 
Nº 6/2022/CC - Aprovar o aditamento do contrato celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que 
tem como objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Cursos a distância sobre 
redução da oferta de drogas”. (Ref. Parecer nº 20/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.085527/2019-77). 
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Nº 7/2022/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 
Supergrafeno LTDA, que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Desenvolvimento de aplicações e usos para o grafeno e outras nanoestruturas de carbono”. 
(Ref. Parecer nº 21/2022/CC, constante do Processo nº 23080.001232/2022-51). 
 
Nº 8/2022/CC - Aprovar o aditamento ao termo de convênio celebrado entre a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 
e a Dynamox S.A., que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado 
“Desenvolvimento de sistema de captação de energia a partir de vibrações para sensores de 
monitoramento de vibração” (Ref. Parecer nº 22/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.027664/2020-21). 
 
Nº 9/2022/CC - Aprovar o contrato a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem 
como objetivo a execução do projeto de extensão intitulado “Centro Colaborador em 
Alimentação e Nutrição do Escolar de Santa Catarina – CECANE/SC – descentralização 2022” 
(Ref. Parecer nº 23/2022/CC, constante do Processo nº 23080.054041/2021-10). 
 
Nº 10/2022/CC - Aprovar o termo de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a 37.78 
Tecnologia LTDA, que tem como objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Predição 
automática de incidência de lesão por pressão em pacientes de UTI utilizando registros 
eletrônicos e aprendizado de máquina” (Ref. Parecer nº 24/2022/CC, constante do Processo nº 
23080.001518/2022-37). 
 
Nº 11/2022/CC - Aprovar a realização de licitação na modalidade leilão, tipo maior oferta, que 
tem o objetivo da venda de 30 fêmeas bovinas. (Ref. Parecer nº 25/2022/CC, constante do 
Processo nº 23080.052661/2021-14). 
 
Nº 12/2022/CC - Aprovar a baixa dos bens constantes dos processos a seguir: 
23080.046699/2021-40; 23080.017885/2016-12; 23080.054963/2021-19; 
23080.040348/2020-44; 23080.035072/2021-63; 23080.051489/2021-73; 
23080.055211/2021-75; 23080.031111/2021-53; 23080.054878/2021-51; 
23080.035546/2021-77; 23080.035555/2021-68; 23080.026909/2018-88; 
23080.003334/2022-10; 23080.049172/2021-77; 23080.003356/2022-71; 
23080.003371/2022-10; 23080.023181/2021-38; 23080.034734/2021-88; (Ref. Parecer nº 
26/2022/CC, constante nos Processos acima). 
 
Nº 13/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do termo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado “Estudo de 
Critério de Aceitação de Vibração de Equipamentos Estáticos” (Ref. Parecer nº 182/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.053650/2021-43). 
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Nº 14/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do termo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da resposta 
proteômica e transcriptômica em vieiras (Nodipecten nodosus) e peixes (Mugil liza) expostos a 
óleos, dispersantes e óleos quimicamente dispersos” (Ref. Parecer nº 183/2021/CC, constante 
do Processo nº 23080.055082/2021-15). 
 
Nº 15/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do termo de cooperação celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. 
(Petrobras), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Capacidade selante de 
rochas capeadoras” (Ref. Parecer nº 184/2021/CC, constante do Processo nº 
23080.052552/2021-99). 
 
Nº 16/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do segundo termo aditivo de convênio celebrado entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Nidec 
Global Appliance Brasil Ltda., que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Materiais 
inovadores aplicados a compressores herméticos” (Ref. Parecer nº 185/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.086858/2018-43). 
 
Nº 17/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo o projeto de 
extensão intitulado “Projeto Jornada Estudantil – Etapa 1”. (Ref. Parecer nº 186/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.045395/2021-65). 
 
Nº 18/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do 5º aditivo ao contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Secretaria do Estado 
da Saúde de SC, que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e 
desenvolvimento de modelos, protocolos de soluções tecnológicas para Telemedicina – Ano V 
(2022)” (Ref. Parecer nº 187/2021/CC, constante do Processo nº 23080.085025/2017-84). 
 
Nº 19/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo o 
projeto de extensão intitulado “Desenvolvimento de um curso na modalidade de Ensino a 
Distância (EaD) para capacitação no uso da Plataforma IDAP” (Ref. Parecer nº 188/2021/CC, 
constante do Processo nº 23080.044017/2021-64). 
 
Nº 20/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo o 
projeto institucional intitulado “AQUACULT – Aquicultura Integrada, Fazenda Experimental 
Yakult/UFSC” (Ref. Parecer nº 189/2021/CC, constante do Processo nº 23080.033076/2021-15). 
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Nº 21/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do aditamento ao contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por 
objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Pesquisa e Avaliação da tecnologia de próteses 
ortopédicas nacionais e importadas utilizadas em artroplastia total de joelho” (Ref. Parecer nº 
190/2021/CC, constante do Processo nº 23080.079029/2017-23). 
 
Nº 22/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do aditamento do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo o 
projeto de pesquisa “Consultoria e avaliação pós-ocupação para protótipos de habitação de 
interesse social, pautados em critérios de sustentabilidade e eficiência energética” (Ref. Parecer 
nº 191/2021/CC, constante do Processo nº 23080.045864/2020-65). 
 
Nº 23/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo o projeto de 
extensão intitulado “Realidade Aumentada e Virtual no Ensino de Ciências” (Ref. Parecer nº 
192/2021/CC, constante do Processo nº 23080.025444/2021-43). 
 
Nº 24/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo o projeto de 
extensão intitulado “Programa de Cooperação Institucional em Engenharia e Gestão do 
Conhecimento com ênfase em Segurança Pública” (Ref. Parecer nº 193/2021/CC, constante do 
Processo nº 23080.009010/2021-04). 
 
Nº 25/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo o 
projeto de pesquisa intitulado “Revitalização do laboratório de peixes e ornamentais marinhos – 
Lapom/UFSC” (Ref. Parecer nº 1/2022/CC, constante do Processo nº 23080.052121/2021-22). 
 
Nº 26/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Embraer S.A. (EMBRAER), que 
tem por objetivo o projeto pesquisa intitulado “Efeitos de instalação e interação entre múltiplas 
hélices em aeronaves com sistemas de propulsão elétrica distribuída” (Ref. Parecer nº 
2/2022/CC, constante do Processo nº 23080.041656/2021-78). 
 
Nº 27/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo o 
projeto institucional intitulado “Implantação e execução de Programa preventivo de testagem 
diagnóstica contra COVID-19 na Universidade Federal de Santa Catarina” (Ref. Parecer nº 
3/2022/CC, constante do Processo nº 23080.052065/2021-26). 
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Nº 28/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Karoon Petróleo e Gás LTDA, que 
tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Coral-Sol na REBIO Arvoredo e Entorno” (Ref. Parecer nº 4/2022/CC, constante do Processo 
23080.055152/2021-35). 
 
Nº 29/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do contrato celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 
Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem por objetivo o projeto de 
pesquisa intitulado “Circuitos Moleculares no Microambiente das Células-Tronco 
Hematopoiéticas” (Ref. Parecer nº 5/2022/CC, constante do Processo 23080.036612/2021-26). 
 
Nº 30/2022/CC - Homologar a aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de 
Curadores, do convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a 
Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (FEPESE), a Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (FIESC), o Serviço Social da Indústria de Santa Catarina (SESI/SC), o 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Santa Catarina (SENAI/SC) e o Instituto Euvaldo 
de Santa Catarina (IEL/SC), que tem por objetivo o projeto de extensão intitulado “Análise e 
Capacitação sobre o Desenvolvimento Econômico e Industrial Catarinense” (Ref. Parecer nº 
6/2022/CC, constante do Processo 23080.037880/2021-65). 
 

 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
 
O Diretor do Departamento de Licitações da Pró-Reitoria de Administração da Universidade 
Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 

Portaria de 19 de janeiro de 2022 
 

Nº 007/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 014/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.036461/2021-14 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor NAILOR NOVAES BOIANOVSKY, SIAPE nº. 1885988, Assistente em Administração/DPL, 
para exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, o servidor MAURO 
CÉSAR DE SOUZA COELHO, SIAPE nº. 1160082, Técnico em Artes Gráficas/UI, como membro 
titular, e o servidor CÉSAR MURILO NATIVIDADE, SIAPE nº. 1157781, Assistente em 
Administração/IU, na condição de membro suplente. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
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do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portaria de 21 de janeiro de 2022 
 
Nº 008/2021- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 017/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.035212/2021-01 da Universidade Federal de Santa Catarina, a 
servidora MERYELLEM YOKOYAMA NEVES, SIAPE nº. 2021794, Assistente em 
Administração/DPL, para exercer a função de Pregoeira. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
THAISY FERNANDES, SIAPE nº. 1880754, Assistente em Administração/CCA, ROBERTA DE PAULA 
MARTINS, SIAPE nº. 3058266, Professora Magistério Superior/ARA, NATAN GLÁUBER FILIPPI, 
SIAPE nº. 2417946, Técnico de Laboratório-Área/CBS, BRÍGIDA ANTÔNIA DE CARVALHO VIEIRA, 
SIAPE nº. 1126287, Assistente em Administração/CED, DIANA FABILA FURLANETTO, SIAPE nº. 
1258585, Assistente em Administração/CDS, MATEUS BRUSCO DE FREITAS, SIAPE nº. 2193212, 
Técnico de Laboratório-Área/CCA, LETÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA BRATTI, SIAPE nº. 3091660, 
Técnica de Laboratório-Área/CCS, CAROLINA DA LUZ BARATIERI, SIAPE nº. 2934830, Professora 
Magistério Superior /CCS, GERSON LUIS FACCIN, SIAPE nº. 1159451, Técnico de Laboratório -
Área/CCS, SANDRA MARA KLEINUBING, SIAPE nº. 1160135, Técnico em Farmácia/CCS, GILMARA 
DAVID LEMOS, SIAPE nº. 1009050, Técnica de Laboratório-Área/CCS, KAREN MENDES DE 
CASTRO PRAZERES, SIAPE nº. 3046432, Assistente de Laboratório /CCS, CLÁUDIA REGINA DOS 
SANTOS, SIAPE nº. 1518633, Professora Magistério Superior/CCS, JOSÉ WILMO DA CRUZ JÚNIOR, 
SIAPE nº. 2279782, Professor Magistério Superior/CBLU, MIGUEL ÂNGELO GRANATO, SIAPE nº. 
2369544, Professor Magistério Superior/CBLU, ANA CLAUDIA RODRIGUES, SIAPE nº. 2445480, 
Professora Magistério Superior/CCB, LEILI DAIANE HAUSMANN, SIAPE nº. 1387439, Técnica de 
Laboratório-Área/CCB, GABRIELA DUARTE KARASIAK, SIAPE nº. 2183493, Técnica de Laboratório-
Área/CCB, TAINAM MARINHO PESSOTO, SIAPE nº. 3137750, Assistente em Administração/CCB, 
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SÔNIA MÁRCIA KAMINSKI, SIAPE nº. 1995053, Técnica de Laboratório/CFM, OTÁVIO RÔVERE 
BITTENCOURT, SIAPE nº. 2349929, Técnico em Química/CFM, como membros titulares. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portarias de 24 de janeiro de 2022 
 
Nº 009/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 022/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.035180/2021-36 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor NAILOR NOVAES BOIANOVSKY, SIAPE nº. 1885988, Assistente em Administração/DPL, 
para exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, as servidoras ANA 
PAULA MINUZZI, SIAPE nº. 2236496, Enfermeira-Área/CED, MARINA BRUM OLIVEIRA, SIAPE nº. 
2196457, Assistente em Administração/CED, PATRÍCIA FERNANDES, SIAPE nº. 1761433, 
Secretária Executiva/CTC, THAISY FERNANDES, SIAPE nº. 1880754, Assistente em 
Administração/CCA e VIVIANE HALFEN PORTO, SIAPE nº. 2345487, Assistente em 
Administração/CCS, como membros titulares, e os servidores CAMILA SANTOS PIRES LIMA, SIAPE 
nº. 3845510, Enfermeira-Área/NDI, CARINA ADRIANA BUCHER KOTHE, SIAPE nº. 1766336, 
Administradora/BNU, HOMERO FARIAS, SIAPE nº. 1669296, Técnico em Contabilidade/CFH, 
JORGE PEREIRA ODA, SIAPE nº. 3000154, Auxiliar em Administração/CTC, JOSIANE MARTINS 
CORDEIRO, SIAPE nº. 1887046, Administradora/CCS, LUÍS FERNANDO POSSENTI , SIAPE nº . 
3218962, Assistente em Administração/CED e MAURÍCIO POLICARPO, SIAPE nº. 3127293, 
Assistente em Administração/CCA, na condição de membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
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certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
Nº 010/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 020/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.035220/2021-40 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor GERSON JARDEL KAZMIRCZAK, SIAPE nº. 3074014, Técnico em Contabilidade/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores ANA 
CLAUDIA RODRIGUES, SIAPE nº. 2445480, Professora Magistério Superior/CCB, CLÁUDIA REGINA 
DOS SANTOS, SIAPE nº. 1518633, Professora Magistério Superior/CCS, DIANA FABILA 
FURLANETTO, SIAPE nº. 1258585, Assistente em Administração/CDS, GABRIELA DUARTE 
KARASIAK, SIAPE nº. 2183493, Técnica de Laboratório-Área/CCB, GILMARA DAVID LEMOS, SIAPE 
nº. 1009050, Técnica de Laboratório-Área/CCS, GIULIANA OLIVEIRA RUAS COSTA, SIAPE nº. 
2270138, Técnica de Laboratório-Área/CCS, HENRIQUE HUNGER MORESCO, SIAPE nº. 1104348, 
Técnico de Laboratório-Área/CBLU, JOANÉSIA MARIA JUNKES ROTHSTEIN, SIAPE nº. 1156509, 
Técnico de Laboratório-Área/BIC, MATEUS BRUSCO DE FREITAS, SIAPE nº. 2193212, Técnico de 
Laboratório-Área/CCA, MIGUEL ÂNGELO GRANATO, SIAPE nº. 2369544, Professor Magistério 
Superior/CBLU, NATAN GLÁUBER FILIPPI, SIAPE nº. 2417946, Técnico de Laboratório-Área/CBS, 
OTÁVIO RÔVERE BITTENCOURT, SIAPE nº. 2349929, Técnico em Química/CFM, ROBERTA DE 
PAULA MARTINS, SIAPE nº. 3058266, Professora Magistério Superior/ARA, SANDRA MARA 
KLEINUBING, SIAPE nº. 1160135, Técnico em Farmácia/CCS, SÔNIA MÁRCIA KAMINSKI, SIAPE nº. 
1995053, Técnica de Laboratório/CFM, TAINAM MARINHO PESSOTO, SIAPE nº. 3137750, 
Assistente em Administração/CCB e THAISY FERNANDES, SIAPE nº. 1880754, Assistente em 
Administração/CCA, como membros titulares, e os servidores ALESSANDRA LARISSA D OLIVEIRA 
FONSECA, SIAPE nº. 1678716, Professora Magistério Superior/CFM, ALEX EVANGELISTA DO 
AMARAL, SIAPE nº. 1837975, Técnico de Laboratório-Área/CCS, ANDRESSA SILVEIRA FORTES, 
SIAPE nº. 2286399, Técnico de Laboratório-Área/CTE, ELIS AMARAL ROSA, SIAPE nº. 1906427, 
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Bióloga/CCB, ELISE LARA GALITZKI, SIAPE nº. 1761428, Técnica de Laboratório-Área/CCB, FÁBIO 
JOSÉ CAMPOS, SIAPE nº. 1943219, Auxiliar em Administração/CCS, FILIPE MODOLO SIQUEIRA, 
SIAPE nº. 1563573, Professor Magistério Superior/CCS, FRANCIELY VANESSA COSTA, SIAPE nº. 
1896209, Técnica de Laboratório-Área/ARA, KAREN MENDES DE CASTRO PRAZERES, SIAPE nº. 
3046432, Assistente de Laboratório/CCS, KELEN HAYGERT LENCINA, SIAPE nº. 2157412, 
Professora Magistério Superior/CCR, LÍVIA DALLA COSTA, SIAPE nº. 3001349, Assistente em 
Administração/CCA, MÁRCIO ROBERTO DA ROCHA, SIAPE nº. 2277324, Professor Magistério 
Superior/CBLU, MARTINA BLANK, SIAPE nº. 1946136, Bióloga/CCB, MAURÍCIO POLICARPO, SIAPE 
nº. 3127293, Assistente em Administração/CCA, MICHEL ANGILLO SAAD, SIAPE nº.1279743, 
Professor Magistério Superior/CDS, RITA DE CASSIA DAVID, SIAPE nº. 1157935, 
Administradora/CFM e ROBERTA MONGUILHOTT DALMARCO, SIAPE nº. 1896709, Assistente em 
Administração/BIC, na condição de membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
Nº 011/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 018/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.050005/2021-79 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor DIEGO ROSA OSSANES, SIAPE nº. 1995932, Assistente em Administração/DPL,, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, as servidoras 
AMÉLIA REGINA SOMENSI ZEGGIO, SIAPE nº. 1417033, Nutricionista-Habilitação/PRAE, como 
membro titular, e a servidora BEATRIZ CONEDERA MARTINELLI, SIAPE nº. 1159883, 
Cozinheira/PRAE, na condição de membro suplente. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 



 

11  

certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.  
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
Nº 012/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 021/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº.  23080.035208/2021-35 da Universidade Federal de Santa Catarina, a 
servidora MERYELLEM YOKOYAMA NEVES, SIAPE nº. 2021794, Assistente em 
Administração/DPL, para exercer a função de Pregoeira. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores ANA 
CLAUDIA RODRIGUES, SIAPE nº. 2445480, Professora Magistério Superior/CCB,  CLARICE LIGOCKI 
PINTO PEDRO, SIAPE nº. 1478099, Técnica da Laboratório/CCB, CLÁUDIA REGINA DOS SANTOS, 
SIAPE nº. 1518633, Professora Magistério Superior/CCS,  DIANA FABILA FURLANETTO, SIAPE nº. 
1258585, Assistente em Administração/CDS,  GABRIELA DUARTE KARASIAK, SIAPE nº. 2183493, 
Técnica de Laboratório-Área/CCB,  GERSON LUIS FACCIN, SIAPE nº. 1159451, Técnico de 
Laboratório -Área/CCS,  HENRIQUE HUNGER MORESCO, SIAPE nº. 1104348, Técnico de 
Laboratório-Área/CBLU, JOSÉ WILMO DA CRUZ JÚNIOR, SIAPE nº. 2279782, Professor Magistério 
Superior/CBLU, KAREN MENDES DE CASTRO PRAZERES, SIAPE nº. 3046432, Assistente de 
Laboratório/CCS, LETÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA BRATTI, SIAPE nº. 3091660, Técnica de 
Laboratório-Área/CCS, MATEUS BRUSCO DE FREITAS, SIAPE nº. 2193212, Técnico de 
Laboratório-Área/CCA, MIGUEL ÂNGELO GRANATO, SIAPE nº. 2369544, Professor Magistério 
Superior/CBLU, NATAN GLÁUBER FILIPPI, SIAPE nº. 2417946, Técnico de Laboratório-Área/CBS, 
ROBERTA DE PAULA MARTINS, SIAPE nº. 3058266, Professora Magistério Superior/ARA, SANDRA 
MARA KLEINUBING, SIAPE nº. 1160135, Técnico em Farmácia/CCS, SIMONE FARIAS MAYER, 
SIAPE nº 2398867, Técnico de Laboratório-Área/CFM, SÔNIA MÁRCIA KAMINSKI, SIAPE nº. 
1995053, Técnica de Laboratório/CFM, THAISY FERNANDES, SIAPE nº. 1880754, Assistente em 
Administração/CCA e VIVIANE HALFEN PORTO, SIAPE nº. 2345487, Assistente em 
Administração/CCS. 
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3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
Nº 013/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 023/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.051303/2020-03 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor DIEGO ELLER GOMES, SIAPE nº. 2022079, Assistente em Administração/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, as servidoras 
BRANDA VIEIRA, SIAPE nº. 2297245, Engenheira-Área/DGG e SARA MEIRELES, SIAPE Nº. 
2081124, Engenheira-Área/DGG, como membros titulares e as servidoras ANNA CECÍLIA 
AMARAL PETRASSI, SIAPE nº. 1762268, Economista/DGG e GABRIELA MOTA ZAMPIERI, SIAPE nº. 
2662673, Administradora/DGG, na condição de membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
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Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
Nº 014/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 019/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.043612/2021-82 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor DIEGO ELLER GOMES, SIAPE nº. 2022079, Assistente em Administração/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
PATRÍCIA FERNANDES, SIAPE nº. 1761433, Secretária Executiva/CTC, JORGE PEREIRA ODA, SIAPE 
nº. 3000154, Auxiliar em Administração/CTC, BEATRIZ CONEDERA MARTINELLI, SIAPE nº. 
1159883, Cozinheira/PRAE, AMÉLIA REGINA SOMENSI ZEGGIO, SIAPE nº. 1417033, Nutricionista-
Habilitação/PRAE, BRUNO FARIA DE PAULA, SIAPE nº. 1993941, Técnico de Laboratório-
Área/CCB, KHEILA AMORIM ESPINDOLA, SIAPE nº. 3133751, Assistente em Administração/CCB, 
CÉSAR SOUSA HOCH, SIAPE nº. 2996307, Administrador de Edifícios/CA, EDGAR JAIR DE MELO, 
SIAPE nº. 2240328, Auxiliar em Administração/CA, JOSIANE MARTINS CORDEIRO, SIAPE nº. 
1887046, Administradora/CCS, VIVIANE HALFEN PORTO, SIAPE nº. 2345487, Assistente em 
Administração/CCS, como membros titulares. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico.  
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
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meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portarias de 31 de janeiro de 2022 
 
Nº 015/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 024/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.026386/2021-75 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor DIEGO ROSA OSSANES, SIAPE nº. 1995932, Assistente em Administração/DPL,, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, as servidoras  
ALINE MARA DE OLIVEIRA, SIAPE nº. 3058334, Professora Magistério Superior/CCS, CARLA D 
AGOSTINI DERECH NUNES, SIAPE nº. 5351745, Professora Magistério Superior/CCS, MARCY 
LANCIA PEREIRA, SIAPE nº. 2225211, Professora Magistério Superior/CCR e POLLYANA THAYS 
LAMEIRA DA COSTA, SIAPE nº. 1215933, Enfermeiro-Área/CCS, como membros titulares, e os 
servidores ANGELA MARIA ALVAREZ, SIAPE nº. 1159796, Professora Magistério Superior/CCS, 
CAROLINA DA LUZ BARATIERI, SIAPE nº. 2934830, Professora Magistério Superior /CCS, 
GRASIELA DE BASTIANI, SIAPE nº. 1013445, Professora Magistério Superior/CCR e GUSTAVO DAL 
TOÉ NOVELLI, SIAPE nº. 3150047, Assistente em Administração/CCS, na condição de membros 
suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
Nº 016/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 026/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.042480/2021-71 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
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servidor ANDERSON WILFRIED DORNBUSCH, SIAPE nº. 1345100, Administrador/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
ANDRÉ LUIS BRADACZ, SIAPE nº. 1456548, Técnico em Eletromecânica/SEIMA, CÁTIA ROSANA 
LANGE DE AGUIAR, SIAPE nº. 2109397, Professora Magistério Superior/CTE, DANIEL MARTINS 
LIMA, SIAPE nº. 1112317, Professor/BNU, GILBERTO LOPES LERINA, SIAPE nº. 755185, Assistente 
em Administração/NDI, JOANÉSIA MARIA JUNKES ROTHSTEIN, SIAPE nº. 1156509, Técnico de 
Laboratório-Área/BIC, MÁRCIO ROBERTO DA ROCHA, SIAPE nº. 2277324, Professor Magistério 
Superior/CBLU, MARINA BRUM OLIVEIRA, SIAPE nº. 2196457, Assistente em Administração/CED, 
MATEUS BRUSCO DE FREITAS, SIAPE nº. 2193212, Técnico de Laboratório-Área/CCA e PATRÍCIA 
FERNANDES, SIAPE nº. 1761433, Secretária Executiva/CTC, como membros titulares, e os 
servidores ANDRÉ JUNIOR RIBEIRO, SIAPE nº. 3066704, Engenheiro Agrônomo/CCA, GRAZYELLA 
CRISTINA OLIVEIRA DE AGUIAR, SIAPE nº. 2279493, Professora Magistério Superior/CTE, 
HENRIQUE HUNGER MORESCO, SIAPE nº. 1104348, Técnico de Laboratório-Área/CBLU, JORGE 
PEREIRA ODA, SIAPE nº. 3000154, Auxiliar em Administração/CTC, JULIANA PIRES DE SOUZA, 
SIAPE nº. 1940054, Auxiliar em Administração /NDI, LUÍS FERNANDO POSSENTI , SIAPE nº . 
3218962, Assistente em Administração/CED, LUIZ ARTUR DE OLIVEIRA, SIAPE n° 2044639, 
Técnico em Mecânica/SEOMA, ROBERTA MONGUILHOTT DALMARCO, SIAPE nº. 1896709, 
Assistente em Administração/BIC e ROSILENE DE JESUS BELO, SIAPE nº. 2408685, Técnica em 
Eletrotécnica/CBLU, na condição de membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico.  
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portaria de 01 de fevereiro de 2022 
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Nº 017/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 027/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº.  23080.050001/2021-91 da Universidade Federal de Santa Catarina, a 
servidora MERYELLEM YOKOYAMA NEVES, SIAPE nº. 2021794, Assistente em 
Administração/DPL, para exercer a função de Pregoeira. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
GEORGE ESTANISLAU CANDIDO, SIAPE nº. 2051379, Administrador de Edifícios/RU e LUÍS 
FERNANDO POSSENTI , SIAPE nº . 3218962, Assistente em Administração/CED, como membros 
titulares, e BEATRIZ CONEDERA MARTINELLI, SIAPE nº. 1159883, Cozinheira/PRAE e DEIZI 
ANTUNES MARTINS, SIAPE nº. 1657399, Nutricionista-Habilitação/CED. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.  
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 

 
Portaria de 03 de fevereiro de 2022 

 
Nº 018/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 029/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.050003/2021-80 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor GERSON JARDEL KAZMIRCZAK, SIAPE nº. 3074014, Técnico em Contabilidade/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, as servidoras 
AMÉLIA REGINA SOMENSI ZEGGIO, SIAPE nº. 1417033, Nutricionista-Habilitação/PRAE, como 
membro titular, e a servidora BEATRIZ CONEDERA MARTINELLI, SIAPE nº. 1159883, 
Cozinheira/PRAE, na condição de membro suplente. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
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certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portaria de 07 de fevereiro de 2022 
 
Nº 019/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 028/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.019278/2021-46 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor ANDERSON WILFRIED DORNBUSCH, SIAPE nº. 1345100, Administrador/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores ANA 
CLAUDIA RODRIGUES, SIAPE nº. 2445480, Professora Magistério Superior/CCB, CLÁUDIA REGINA 
DOS SANTOS, SIAPE nº. 1518633, Professora Magistério Superior/CCS, FABIANA BOTELHO DE 
MIRANDA ONOFRE, SIAPE nº. 1819880, Professora Magistério Superior/CCS, FILIPE MODOLO 
SIQUEIRA, SIAPE nº. 1563573, Professor Magistério Superior/CCS, FLÁVIA DA SILVA KRECHEMER, 
SIAPE nº. 2205031, Técnica de Laboratório-área/CCR, FRANCIELLY ANDRESSA FELIPETTI, SIAPE 
nº. 3058262, Professora Magistério Superior/ARA, HENRIQUE HUNGER MORESCO, SIAPE nº. 
1104348, Técnico de Laboratório-Área/CTE, JOANÉSIA MARIA JUNKES ROTHSTEIN, SIAPE nº. 
1156509, Técnico de Laboratório-Área/BIC, LILIAN SIBELLE CAMPOS BERNARDES, SIAPE nº. 
1682836, Professor Magistério Superior /CCS, MATEUS BRUSCO DE FREITAS, SIAPE nº. 2193212, 
Técnico de Laboratório-Área/CCA, ROBERTA DE PAULA MARTINS, SIAPE nº. 3058266, Professora 
Magistério Superior/ARA, SÔNIA MÁRCIA KAMINSKI, SIAPE nº. 1995053, Técnica de 
Laboratório/CFM e THAISY FERNANDES, SIAPE nº. 1880754, Assistente em Administração/CCA, 
como membros titulares, e os servidores ARIANE LIMA BETTIM, SIAPE nº. 2424592, Técnica de 
Laboratório-Área/CCR, BRUNA DANIEL RABELO, SIAPE nº. 3049872, Técnica de Laboratório-
Área/ARA, CAROLINA THIESEN LEHMKUHL, SIAPE nº. 2182634, Técnico de Laboratório - 
Área/CCS, ELISE LARA GALITZKI, SIAPE nº. 1761428, Técnica de Laboratório-Área/CCB,FÁBIO 
JOSÉ CAMPOS, SIAPE nº. 1943219, Auxiliar em Administração/CCS, LETÍCIA DE OLIVEIRA SOUZA 
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BRATTI, SIAPE nº. 3091660, Técnica de Laboratório-Área/CCS, LÍVIA DALLA COSTA, SIAPE nº. 
3001349, Assistente em Administração/CCA, MAURÍCIO POLICARPO, SIAPE nº. 3127293, 
Assistente em Administração/CCA, RITA DE CASSIA DAVID, SIAPE nº. 1157935, 
Administradora/CFM e ROBERTA MONGUILHOTT DALMARCO, SIAPE nº. 1896709, Assistente em 
Administração/BIC, na condição de membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portaria de 09 de fevereiro de 2022 
 
Nº 020/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 030/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.035162/2021-54 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor NAILOR NOVAES BOIANOVSKY, SIAPE nº. 1885988, Assistente em Administração/DPL, 
para exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores ANA 
PAULA MINUZZI, SIAPE nº. 2236496, Enfermeiro-Área/CED, BIANCA KAIZER DE OLIVEIRA, SIAPE 
nº. 3049641, Técnica em Assuntos Educacionais/SeCArte, FELIPE ARTHUR TONIN GOMES, SIAPE 
nº. 2133033, Operador de Câmera de Cinema e Tv/CCE, FELIPE NOHAN NASCIMENTO, SIAPE nº. 
2181164, Assistente em Administração/SEPLAN, IARA COSTA LEITE, SIAPE nº. 1772688, 
Professora Magistério Superior/CSE, JULIANE MENDES ROSA LA BANCA, SIAPE nº. 1880533, 
Professora Ensino Básico Técnico e Tecnológico/NDI, LIA CAETANO BASTOS, SIAPE nº. 1158307, 
Professora Magistério Superior/CTC, MARCO AURÉLIO RIBEIRO DA SILVA, SIAPE nº. 3049171, 
Operador de Luz/ SeCArte, MARINA BRUM OLIVEIRA, SIAPE nº. 2196457, Assistente em 
Administração/CED, PATRÍCIA FERNANDES, SIAPE nº. 1761433, Secretária Executiva/CTC, 
PRISCILA MENDES DA CONCEIÇÃO, SIAPE nº. 2971978, Assistente em Administração/BU, 
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TAKANORI OGAWA, SIAPE nº. 1694099, Técnico de Tecnologia da Informação/CBS, WILLIAM 
MOLDENHAUER DE JESUS, SIAPE nº. 2349847, Técnico em Audiovisual/CED e YUSANÃ CAUÊ 
MIGNONI, SIAPE nº. 2765363, Técnico em Audiovisual/CCE, como membros titulares, e os 
servidores CAMILA SANTOS PIRES LIMA, SIAPE nº. 3845510, Enfermeira-Área/NDI, GEORGE 
YPIRANGA DE CONTO, SIAPE nº. 1966054, Assistente em Administração/SEPLAN, GIOVANA 
BINOTTO, SIAPE nº. 1953438, Administradora/NDI, JACKELINE CLAUDETE PINHEIRO, SIAPE nº. 
1994995, Assistente em Administração/CED, JEFERSON CANSI PEDROSO, SIAPE nº. 1980425, 
Técnico em Audiovisual/ SECARTE, JORGE PEREIRA ODA, SIAPE nº. 3000154, Auxiliar em 
Administração/CTC, LUCIANO BUENO DE OLIVEIRA, SIAPE nº. 1944370, Operador de 
Luz/SECARTE, LUÍS FERNANDO POSSENTI , SIAPE nº . 3218962, Assistente em 
Administração/CED, LUZIANE CORDOVA, SIAPE nº. 3031115, Assistente em Administração/BU, 
REGINA CÉLIA ALVES FRANCO DE LIMA, SIAPE nº. 1979683, Assistente em Administração/CSE, 
ROBERTO FERNANDO VIEIRA, SIAPE nº. 1156993, Assistente em Administração/CTC e ROGÉRIO 
KORMANN, SIAPE nº. 3129019, Técnico de Tecnologia da Informação/CBS, na condição de 
membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.  
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portaria de 14 de fevereiro de 2022 
 
Nº 021/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 031/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.019266/2021-11 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor DIEGO ELLER GOMES, SIAPE nº. 2022079, Assistente em Administração/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
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ALBERTO COSTA GIESBRECHT, SIAPE nº. 244370, Engenheiro - Área/BNU, ANA CAROLINA 
RABELLO DE MORAES, SIAPE nº. 3551176, Professora Magistério Superior/CCS, ANA PAULA 
MINUZZI, SIAPE nº. 2236496, Enfermeiro-Área/CED, ANDRÉ LUIS BRADACZ, SIAPE nº. 1456548, 
Técnico em Eletromecânica/SEOMA, ANNA CECÍLIA MENDONÇA AMARAL PETRASSI, SIAPE nº. 
1762268, Economista/DGG, ANTÔNIO MARCOS MIRANDA, SIAPE nº. 3052650, Operador de 
Máquinas Agrícolas/CCA, ARIANE LIMA BETTIM, SIAPE nº. 2424592, Técnica de Laboratório-
Área/CCR, BRUNA DANIEL RABELO, SIAPE nº. 3049872, Técnica de Laboratório-Área/ARA, 
CÁSSIA MITSUKO SAITO, SIAPE nº. 1412611, Enfermeiro-Área/CCS, CHIRLE FERREIRA, SIAPE nº. 
1660368, Bióloga/CCB, CLÁUDIA REGINA DOS SANTOS, SIAPE nº. 1518633, Professora Magistério 
Superior/CCS, DEISE REBELO CONSONI, SIAPE nº. 1651699, Engenheira-Área/ PROPESQ, DIANA 
FABILA FURLANETTO, SIAPE nº. 1258585, Assistente em Administração/CDS, ELAINE MITIE 
NAKAMURA, SIAPE nº. 2230094, Técnica de Laboratório-Área/CCB, FÁBIO JOSÉ CAMPOS, SIAPE 
nº. 1943219, Auxiliar em Administração/CCS, FABRÍCIO DA SILVA VILANOVA, SIAPE nº. 1629218, 
Técnico em Segurança do Trabalho/BNU, FILIPE MODOLO SIQUEIRA, SIAPE nº. 1563573, 
Professor Magistério Superior/CCS, FRANCIELLY ANDRESSA FELIPETTI, SIAPE nº. 3058262, 
Professora Magistério Superior/ARA, GABRIELA DANIEL DA COSTA, SIAPE nº. 2845663, 
Enfermeira/CA, ISABEL CRISTINA DA COSTA ARALDI, SIAPE nº. 1331087, Técnica de Laboratório-
Área/CCR, JOANÉSIA MARIA JUNKES ROTHSTEIN, SIAPE nº. 1156509, Técnico de Laboratório-
Área/BIC, JOSIANE MARTINS CORDEIRO, SIAPE nº. 1887046, Administradora/CCS, KARLA GOMES 
SIFRONI, SIAPE nº. 1834423, Enfermeiro/CED, KARLA ZANENGA SCHERER, SIAPE nº. 1159902, 
Técnica da Laboratório/CCB, LUIZ FERNANDO COMPASSI DUTRA, SIAPE nº. 2128091, Técnico em 
Mecânica/SEOMA, MARA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA, SIAPE nº. 1972909, Auxiliar em 
Administração/PROPESQ, MARCELO VENTURI, SIAPE nº. 2658093, Engenheiro Agrônomo/CCA, 
MARINA BRUM OLIVEIRA, SIAPE nº. 2196457, Assistente em Administração/CED, MAURÍCIO 
POLICARPO, SIAPE nº. 3127293, Assistente em Administração/CCA, MICHEL ANGILLO 
SAAD,SIAPE nº.1279743, Professor Magistério Superior/CDS, PAULA GIAROLA FRAGOSO DE 
OLIVEIRA, SIAPE nº. 2177700, Técnica de Laboratório-Área/CCS, PETTALA RIGON, SIAPE nº. 
1200411, Professora Magistério Superior/ARA, POLLYANA THAYS LAMEIRA DA COSTA, SIAPE nº. 
1215933, Enfermeiro-Área/CCS, ROBERTA DE OLIVEIRA RAMOS, SIAPE nº. 2182033, Técnica de 
Laboratório-Área/CCS, ROBERTA MONGUILHOTT DALMARCO, SIAPE nº. 1896709, Assistente em 
Administração/BIC, SANDRA MARA KLEINUBING, SIAPE nº. 1160135, Técnico em Farmácia/CCS, 
THAISY FERNANDES, SIAPE nº. 1880754, Assistente em Administração/CCA e VIVIANE HALFEN 
PORTO, SIAPE nº. 2345487, Assistente em Administração/CCS. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.  
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
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6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portaria de 15 de fevereiro de 2022 
 
Nº 022/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 033/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080. 035195/2021-02 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor ANDERSON WILFRIED DORNBUSCH, SIAPE nº. 1345100, Administrador/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
DIANA FABILA FURLANETTO, SIAPE nº. 1258585, Assistente em Administração/CDS, JACKELINE 
NASS MACHADO MELO, SIAPE nº. 1205510, Nutricionista-Habilitação/CED, LUÍS FERNANDO 
POSSENTI, SIAPE nº . 3218962, Assistente em Administração/CED, VERÔNICA DE SOUZA DE 
MELO, SIAPE nº. 1750231, Administradora/PROGRAD como membros titulares, e os servidores 
CAROLINE FRANZ BROERING DE MENEZES, SIAPE nº. 1975431, Técnico em Nutrição e 
Dietética/NDI, DEIZI ANTUNES MARTINS, SIAPE nº. 1657399, Nutricionista-Habilitação/CED, 
FABIANO SEELIG PAULOKUN, SIAPE nº. 1458017, Contador/GR e MICHEL ANGILLO SAAD, SIAPE 
nº.1279743, Professor Magistério Superior/CDS, na condição de membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL. 
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
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01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 

Portarias de 16 de fevereiro de 2022 
 
Nº 023/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 036/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.056995/2021-59 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor ANDERSON WILFRIED DORNBUSCH, SIAPE nº. 1345100, Administrador/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
FERNANDA ZUCKI MATHIAS, SIAPE nº. 3006128, Professora Magistério Superior/CCS, GUSTAVO 
DAL TOÉ NOVELLI, SIAPE nº. 3150047, Assistente em Administração/CCS, como membros 
titulares, e as servidoras DANIELA POLO CAMARGO DA SILVA, SIAPE nº. 3013028, Professora 
Magistério Superior/CCS e MARIA MADALENA CANINA PINHEIRO, SIAPE nº. 1443026, 
Fonoaudióloga/HU, na condição de membros suplentes. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.  
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
Nº 024/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 037/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.006280/2022-36 da Universidade Federal de Santa Catarina a 
servidora MERYELLEM YOKOYAMA NEVES, SIAPE nº. 2021794, Assistente em 
Administração/DPL, para exercer a função de Pregoeira. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
FERNANDO GABRIEL CARRETTO BERRUTTI, SIAPE nº. 2181163, Administrador de Edifícios/CSE e 
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ROBERTO CARLOS ALVES, SIAPE nº. 1169655, Assistente em Administração/CSE, como membros 
titulares. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.  
5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL.  
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 

 
Portaria de 16 de fevereiro de 2022 

 
Nº 025/2022- 1. DESIGNAR, para a condução do Pregão Eletrônico nº. 039/2022, referente ao 
Processo Licitatório nº. 23080.006219/2022-99 da Universidade Federal de Santa Catarina, o 
servidor GERSON JARDEL KAZMIRCZAK, SIAPE nº. 3074014, Técnico em Contabilidade/DPL, para 
exercer a função de Pregoeiro. 
2. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase de aceitação 
das propostas, bem como auxiliar na fase de habilitação, quando necessário, os servidores 
FABRÍCIO DE SOUZA NEVES, SIAPE nº. 1880651, Professor Magistério Superior/CCS, e a servidora 
SCHEILA AUGUSTO RODRIGUES LYRA, SIAPE nº. 2031016, Assistente em Administração/CCS, 
como membros titulares. 
3. CONFERIR aos membros da equipe de apoio, em nível técnico, a responsabilidade 
correspondente à análise de compatibilidade das propostas ofertadas pelos licitantes no 
certame em relação à especificação definida no ato convocatório, de modo a isentar a atuação 
do pregoeiro no âmbito da fase de aceitação das propostas, ficando tal fase vinculada 
estritamente a procedimentos de natureza técnica. 
4. DEFINIR, com base nos pressupostos do art. 24 da Lei nº 9.784/1999, que os membros 
designados como integrantes da equipe de apoio, em nível técnico, para fins de atuação na fase 
de aceitação terão, impreterivelmente, até 3 (três) dias úteis para registrarem manifestação 
quanto à análise da proposta ofertada para o(s) item(ns) de sua responsabilidade, sob pena de 
cancelamento da mesma pela omissão do retorno dentro deste prazo.   
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5. DESIGNAR como equipe de apoio, em nível administrativo, para fins de atuação no âmbito do 
sistema COMPRASNET, os servidores ADRIANO COELHO, SIAPE nº. 1952391, Auxiliar em 
Administração/DPL, ALESSANDRA PEREIRA, SIAPE nº. 3133896, Contadora/DPL e FÁBIO 
ALEXANDRE ROSA, SIAPE nº. 2021712, Assistente em Administração/DPL. 
6. DISPENSAR a equipe de apoio, em nível administrativo, de atuar ou assumir qualquer 
responsabilidade relacionada à fase de aceitação do certame, a qual compete exclusivamente 
aos servidores designados como membros da equipe de apoio em nível técnico. 
7. ATRIBUIR ao final do certame, a carga horária correspondente aos docentes integrantes da 
equipe de apoio do referido Pregão Eletrônico, se for o caso, em consonância com a efetiva 
dedicação destes no que concerne às atividades denominadas de Funções Administrativas, por 
meio de declaração futura, conforme modelo contemplado na Portaria Normativa nº. 
01/PROAD/2016, para fins de alocação de pontos nas tabelas de pontuação de progressão 
funcional. 
 
 

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS 
 

A PRÓ-REITORA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PESSOAS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 

DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: 
 

Portaria de 07 de fevereiro de 2022 
 

Nº 101/2022/DDP - Art. 1º DESIGNAR Audi Luiz Vieira, Ivan Almeida de Azevedo e Gonzalo 
Nequesaurt Velasco, para, sob a presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Avaliação 
de Estágio Probatório – 3ª Etapa, do (a) servidor (a) MAGALI FRANCIANE DE LIMAS, ocupante do 
cargo de AUDITOR, matrícula UFSC 217111, matrícula SIAPE 3133207, admitido (a) na UFSC em 
26/06/2019. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC.  

 
Portarias de 11 de fevereiro de 2022 

 
Nº 109/2022/DDP -   A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo nº 23080.040987/2019-76, 
homologa o resultado do concurso público aprovado pelo Conselho de Unidade do Centro de 
Ciências da Educação, para a carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 
realizado pelo Colégio de Aplicação, objeto do Edital nº 064/2019/DDP, publicado no Diário 
Oficial da União de 15 de julho de 2019, Seção 3, página 78. 
Campo de Conhecimento: Educação Geral – Anos Iniciais 
Regime de Trabalho: DE 
Vagas: 1 (uma) 
Classe/Nível: DI/1 
Lista geral: 
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Classificação Candidato Média final 

1º THIAGO REGINALDO 8,99 

2º ANA PAULA DE SOUZA KINCHESCKI 8,72 

3º LUANDA ALVARIZA GOMES NEY 8,55 

4º GUSTAVO RUGONI DE SOUSA 8,53 

5º JULIANA FATIMA SERRAGLIO PASINI 8,13 

Lista de Pessoas com Deficiência: 
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO 
Lista de Pessoas Negras: 
NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO 
(Ref Processo 23080.040987/2019-76) 
 
Nº 111/2022/DDP - ALTERAR o exercício do servidor Valdir Nesi Junior, Matrícula UFSC n.º 
209291, Matrícula SIAPE n.º 2403161, ocupante do cargo de Técnico em Eletroeletrônica, da 
Diretoria Administrativa do Centro de Araranguá (DA/ARA) para o Departamento de 
Computação (DEC/CTS/ARA), no período de 01 de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. 
(Ref Processo nº 23080.054315/2021-62) 

 
Nº 112/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 13/07/2022 o 
servidor VICENTE SILVEIRA INÁCIO, Matrícula UFSC Nº 216541, Matrícula SIAPE Nº 3125376, 
ocupante do cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no Estágio Probatório a que 
está submetido desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo acima referido. 
(Ref Processo 23080.042558/2019-33) 
 

Portarias de 14 de fevereiro de 2022 
 

Nº 113/2022/DDP – A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o que consta do processo nº 23080.045068/2021-11, 
homologa o resultado do concurso público aprovado pelo Conselho de Unidade do Centro de 
Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS), para a carreira do Magistério Superior, realizado pelo 
Departamento de 
Ciências da Saúde (DCS), objeto do Edital nº 087/2021/DDP, publicado no Diário Oficial da União 
de 22 de novembro de 2021, seção 3, página 119. 
Campo de Conhecimento: Pediatria/Ensino tutorial/Comunidades/Integração Ensino-
Serviço/Habilidades Médicas /Simulação/Fundamentos do SUS 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas 
Vagas: 1 (uma) 
Classe/Denominação/Nível: A/Auxiliar/1 
Lista geral: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO  
Lista de Pessoas com Deficiência: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO 
Lista de Pessoas Negras: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO 
(Ref Processo nº23080. 045068/2021-11) 
 



 

26  

Nº 114/2022/DDP - A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que consta do processo nº 23080.049443/2020-11, homologa o 
resultado do concurso público aprovado pelo Conselho de Unidade do Centro de Ciências Rurais 
(CCR), para a carreira do Magistério Superior, realizado pelo Coordenadoria Especial de 
Biociências e Saúde Única (BSU), objeto do Edital nº 087/2021/DDP, publicado no Diário Oficial 
da União de 22 de novembro de 2021, seção 3, página 119. 
Campo de Conhecimento: Clínica Médica/Educação na Comunidade/Semiologia/Ensino 
Tutorial/Habilidades Médicas/Fundamentos do SUS 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas 
Vagas: 1 (uma) 
Classe/Denominação/Nível: A/Auxiliar/1 
Lista geral: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO  
Lista de Pessoas com Deficiência: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO 
Lista de Pessoas Negras: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO 
(Ref Processo nº23080. 049443/2020-11) 
 
Nº 115/2022/DDP - A Diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que consta do processo nº 23080.003318/2021-38, homologa o 
resultado do concurso público aprovado pelo Conselho de Unidade do Centro de Ciências Rurais 
(CCR), para a carreira do Magistério Superior, realizado pelo Coordenadoria Especial de 
Biociências e Saúde Única (BSU), objeto do Edital nº 087/2021/DDP, publicado no Diário Oficial 
da União de 22 de novembro de 2021, seção 3, página 119. 
Campo de Conhecimento: Pediatria/Semiologia/Ensino Tutorial/Habilidades 
Médicas/Fundamentos do SUS 
Regime de Trabalho: 20 (vinte) horas 
Vagas: 1 (uma) sendo esta, preferencialmente, reservada para candidatos com deficiência 
conforme prevê a seção 4 deste Edital 
Classe/Denominação/Nível: A/Auxiliar/1 
Lista geral: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO  
Lista de Pessoas com Deficiência: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO 
Lista de Pessoas Negras: 
NÃO HOUVE CANDIDATO INSCRITO 
(Ref Processo 23080.003318/2021-38). 
 
Nº 116/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 29/06/2022 o 
(a) servidor (a) CAMILA DO NASCIMENTO FRANCELINO, Matrícula UFSC n.º 221486, Matrícula 
SIAPE n.º 1129837, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, no Estágio 
Probatório a que está submetido (a) desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo 
acima referido.  
(Ref Processo nº 23080.013097/2021-14).  
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Nº 117/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 16/06/2022 o 
(a) servidor (a) PRISCILA MENDES DA CONCEIÇÃO, Matrícula UFSC n.º 216979, Matrícula SIAPE 
n.º 2971978, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO, no Estágio Probatório a 
que está submetido (a) desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo acima 
referido. 
(Ref Processo 23080.049766/2019-63). 
 
Nº 118/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 02/06/2022 o 
(a) servidor (a) FERNANDA LEMES FERREIRA, Matrícula UFSC Nº 216830, Matrícula SIAPE Nº 
3126782, ocupante do cargo de MÉDICO/ÁREA, no Estágio Probatório a que está submetido (a) 
desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo acima referido. 
(Ref Processo 23080.042583/2019-17). 
 
Nº 119/2022/DDP - RETIFICAR a Portaria nº 093/2022/DDP, que concedeu Progressão por 
Mérito Profissional - PMP aos Servidores Técnico-administrativos em Educação, na parte 
referente ao nível de capacitação e padrão de vencimento da servidora abaixo relacionada. 

 
  Onde se lê: 
 

Matrícula 
UFSC 

Matrícul
a SIAPE 

Servidor Cargo 
Ocorrênci

a 

Para 
Nível de 

Classificaçã
o 

Nível de 
Capacitação 
Padrão de 

Vencimento 

Efeito 
Financeir

o 

219368 1654424 
JULIAN

A 
TROLEIS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁRE

A 
PMP D207 

11-02-
2022 

 
 Leia-se: 

Matrícula 
UFSC 

Matrícul
a SIAPE 

Servidor Cargo 
Ocorrênci

a 

Para 
Nível de 

Classificaçã
o 

Nível de 
Capacitação 
Padrão de 

Vencimento 

Efeito 
Financeir

o 

219368 1654424 
JULIAN

A 
TROLEIS 

TÉCNICO DE 
LABORATÓRIO/ÁRE

A 
PMP D410 

11-02-
2022 

 
Nº 120/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 26/06/2022 a 
servidora MAGALI FRANCIANE DE LIMAS, Matrícula UFSC n.º 217111, Matrícula SIAPE n.º 
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3133207, ocupante do cargo de AUDITOR, no Estágio Probatório a que está submetida desde o 
início do exercício no cargo de provimento efetivo acima referido. 
(Ref Processo nº 23080.039679/2020-31). 

 
Portarias de 15 de fevereiro de 2022 

 
Nº 121/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 14/05/2022 o 
(a) servidor (a) ANDRÉ DORIVAL MIRANDA, Matrícula UFSC Nº 216415, Matrícula SIAPE Nº 
1133390, ocupante do cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA, no Estágio Probatório a que 
está submetido (a) desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo acima referido. 
(Ref Processo nº 23080.042559/2019-88). 
Nº 122/2022/DDP - AUTORIZAR o afastamento do Professor JOÃO PAULO AMPESSAN, SIAPE nº 
2054431, lotado no Departamento de Libras, para cursar Doutorado junto a Universidade 
Federal de Santa Catarina, no período de 04/04/2022 a 03/04/2023. 
(Ref Processo nº 23080.049978/2021-65). 
 
Nº 123/2022/DDP - AUTORIZAR o afastamento da Professora CARLA DE ABREU D'AQUINO, SIAPE 
nº 2764022, lotada no Departamento de Energia e Sustentabilidade/EES/CTS/ARA, para realizar 
Pós-Doutorado junto a Universidade de São Paulo - USP, no período de 01/03/2022 a 
28/02/2023. 
(Ref Processo nº 23080.051304/2021-21). 
 
Nº 124/2022/DDP – Cancelada. 
 
Nº 125/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 20/05/2022 o 
servidor OTO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA LEONARDO PINTO, Matrícula UFSC Nº 216676, 
Matrícula SIAPE Nº 3125308, ocupante do cargo de DIRETOR DE PRODUÇÃO, no Estágio 
Probatório a que está submetido desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo 
acima referido. 
(Ref Processo nº 23080.042603/2019-50). 
 
Nº 126/2022/DDP - Prorrogar por 12 meses, a partir de 18 de fevereiro de 2022, o prazo de 
validade do Processo Seletivo do Departamento de Ciências Farmacêuticas - CIF/CCS, no Campo 
de conhecimento: Farmacotécnica, objeto do Edital n° 01/2021/DDP, de 07 de janeiro de 2021, e 
homologado pela Portaria n° 88/2021/DDP, publicada no Diário Oficial da União de 18 de 
fevereiro de 2021. 
(Ref Processo nº 23080.045765/2020-83). 
 
Nº 127/2022/DDP - Prorrogar por 12 meses, a partir de 03 de março de 2022, o prazo de 
validade do Processo Seletivo do Departamento de Ciências Farmacêuticas - CIF/CCS, no Campo 
de conhecimento: Farmácia - Análise e Controle de Medicamentos, objeto do Edital n° 
01/2021/DDP, de 07 de janeiro de 2021, e homologado pela Portaria n° 133/2021/DDP, 
publicada no Diário Oficial da União de 03 de março de 2021. 
(Ref Processo nº 23080.045768/2020-17). 
 

Portaria de 16 de fevereiro de 2022 
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Nº 128/2022/DDP - CONCEDER a DANIELI JACI SILVEIRA, SIAPE 1132451, ocupante do cargo de 
Contador, lotada no Gabinete do Reitor- Secretaria Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais, 
afastamento integral para cursar Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Administração 
Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, no período de 03/03/2022 a 
30/12/2022. 
(Ref Processo nº 23080.2155/2022-57). 
 

Portarias de 17 de fevereiro de 2022 
 

Nº 129/2022/DDP - CONCEDER a ZENIRA MARIA MALACARNE SIGNORI, SIAPE 2197406, 
ocupante do cargo de Pedagogo, lotada no Centro Tecnológico de Ciências Exatas e Educação, 
renovação do afastamento integral para cursar Doutorado no Programa de Pós-Graduação em 
Educação, da Universidade Federal de Santa Catarina e Doutorado Sanduíche na Universidade 
do Porto, em Porto, Portugal, no período de 18/03/2022 a 17/03/2023. 
(Ref Processo nº 23080.4466/2022-51). 
 
Nº 130/2022/DDP - CONCEDER a MANOELA DE LEON NOBREGA RESES, SIAPE 2946020, 
ocupante do cargo de Professor, lotada na Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única, 
90 dias de LICENÇA CAPACITAÇÃO, no período de 18/04/2022 a 16/07/2022, perfazendo 390 
horas, referente ao interstício completado em 17/08/2021, de acordo com o art. 87 da Lei n° 
8.112/90, com redação dada pela Lei 9.527, de 10/12/97. 
(Ref Processo nº 23080.6103/2022-50). 
 
Nº 131/2022/DDP - RETIFICAR a Portaria nº 057/2022/DDP que designa os membros da 
Comissão avaliadora do servidor VICTOR VIANA COSTA, 
 
ONDE SE LÊ: 
 
... “Art. 1º DESIGNAR, Miriam Furtado Hartung, Fabio Augusto Morales Soares e Melissa Dotto 
Brusius”... 
 
LEIA-SE: 
                        ... “Art. 1º DESIGNAR, Miriam Furtado Hartung, Fabio Augusto Morales Soares e 
Raphael Tarso Silveira”... 
 
Nº 132/2022/DDP - Art. 1º - CONCEDER a Progressão/Promoção Funcional, por avaliação, aos 
seguintes docentes da Carreira do Magistério Federal. 
Danuza Meneghello, SIAPE 1160432 - UFSC: 114205 [CA/CED], sua Progressão Funcional para a 
Classe D IV Nível 02 a partir de 01/08/2021.  (Processo 23080.005030/2022-89). 
Donesca Cristina Puntel Xhafaj, SIAPE 2152163 - UFSC: 195957 [LLE/CCE], sua Progressão 
Funcional para a Classe C (Professor Adjunto) Nível 03 a partir de 19/08/2021.  (Processo 
23080.004833/2022-16). 
Eduard Westphal, SIAPE 1276506 - UFSC: 218460 [QMC/CFM], sua Progressão Funcional para a 
Classe A (Adjunto - A) Nível 02 a partir de 06/11/2021.  (Processo 23080.050854/2021-22). 
Evelyn Martina Schuler Zea, SIAPE 1806165 - UFSC: 175689 [ANT/CFH], sua Progressão Funcional 
para a Classe D (Professor Associado) Nível 02 a partir de 12/08/2020.  (Processo 
23080.028475/2021-56). 
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Fábio Gonçalves Daura Jorge, SIAPE 2130066 - UFSC: 194837 [ECZ/CCB], sua Progressão 
Funcional para a Classe C (Professor Adjunto) Nível 03 a partir de 10/06/2021.  (Processo 
23080.055200/2021-95). 
Gabriela Canale Miola, SIAPE 1144214 - UFSC: 222059 [ART/CCE], sua Progressão Funcional para 
a Classe C (Professor Adjunto) Nível 03 a partir de 15/12/2021.  (Processo 23080.004000/2022-
55). 
Liana Bohn, SIAPE 3158674 - UFSC: 218920 [CNM/CSE], sua Progressão Funcional para a Classe A 
(Adjunto - A) Nível 02 a partir de 19/12/2021.  (Processo 23080.056253/2021-23). 
Louis Pergaud Sandjo, SIAPE 1161792 - UFSC: 218470 [QMC/CFM], sua Progressão Funcional 
para a Classe A (Adjunto - A) Nível 02 a partir de 06/11/2021.  (Processo 23080.050537/2021-
14). 
Luis Guilherme de Carvalho Rego, SIAPE 1436797 - UFSC: 132483 [FSC/CFM], sua Promoção 
Funcional para a Classe E (Professor Titular) Nível Único a partir de 08/06/2020.  (Processo 
23080.030944/2021-05). 
Luiza Santangelo Reis, SIAPE 3160371 - UFSC: 219397 [CCN/CSE], sua Progressão Funcional para 
a Classe A (Adjunto - A) Nível 02 a partir de 14/01/2022.  (Processo 23080.054255/2021-88). 
Marco Antônio Rocha Martins, SIAPE 1717429 - UFSC: 201337 [LLV/CCE], sua Progressão 
Funcional para a Classe D (Professor Associado) Nível 03 a partir de 12/08/2021.  (Processo 
23080.043705/2021-15). 
Paula Thais Ávila do Nascimento, SIAPE 3158750 - UFSC: 218946 [DCS/CTS], sua Progressão 
Funcional para a Classe A (Auxiliar) Nível 02 a partir de 20/12/2021.  (Processo 
23080.054362/2021-14). 
Roberto Wu, SIAPE 1324377 - UFSC: 171853 [FIL/CFH], sua Progressão Funcional para a Classe D 
(Professor Associado) Nível 03 a partir de 16/12/2021.  (Processo 23080.050700/2021-31). 
Robson Andrade Rodrigues, SIAPE 3160802 - UFSC: 219517 [AQI/CCA], sua Progressão Funcional 
para a Classe A (Adjunto - A) Nível 02 a partir de 27/01/2022.  (Processo 23080.004377/2022-
12). 
Rodrigo Garcez da Silva, SIAPE 1811951 - UFSC: 176545 [ART/CCE], sua Progressão Funcional 
para a Classe D (Professor Associado) Nível 02 a partir de 23/08/2020.  (Processo 
23080.052108/2021-73). 
Santiago Pich, SIAPE 1847709 - UFSC: 185471 [EED/CED], sua Progressão Funcional para a Classe 
C (Professor Adjunto) Nível 04 a partir de 21/06/2018.  (Processo 23080.055185/2021-85). 
Thaís Fernandes, SIAPE 2868811 - UFSC: 219169 [LLV/CCE], sua Progressão Funcional para a 
Classe A (Adjunto - A) Nível 02 a partir de 20/12/2021.  (Processo 23080.003633/2022-46). 
Viviane Theiss, SIAPE 1101371 - UFSC: 218804 [CCN/CSE], sua Progressão Funcional para a Classe 
A (Adjunto - A) Nível 02 a partir de 19/12/2021.  (Processo 23080.054274/2021-12). 
 
Nº 133/2022/DDP - Art. 1o – HOMOLOGAR o estágio probatório dos seguintes docentes. 
Vladimir Araujo da Silva, Matrícula UFSC – 215982, SIAPE – 3105333, lotação: Coordenadoria 
Especial de Biociência e Saúde Pública - BSU/CCR – Carreira do Magistério Superior. Conceder, 
de acordo com o Art. 13 da Lei 12.772/2012, a Promoção Acelerada à Classe C (Professor 
Adjunto) Nível 01. A homologação e a concessão vigoram a partir de 20/03/2022, (Processo 
23080.018061/2019-02). 
Lara Rodrigues Pereira, Matrícula UFSC – 217100, SIAPE – 1043310, lotação: Departamento de 
Metodologia do Ensino - MEN – Carreira do Magistério Superior. Conceder, de acordo com o Art. 
13 da Lei 12.772/2012, a Promoção Acelerada à Classe C (Professor Adjunto) Nível 01. A 
homologação e a concessão vigoram a partir de 26/06/2022, (Processo 23080.043742/2019-09). 
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Nº 134/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 05/06/2022 o 
(a) servidor (a) KATHARINNE INGRID MORAES DE CARVALHO, Matrícula UFSC Nº 216892, 
Matrícula SIAPE Nº 3127257, ocupante do cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA, no Estágio 
Probatório a que está submetido (a) desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo 
acima referido. 
(Ref Processo nº 23080.042969/2019-29) 
 
Nº 135/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 07/06/2022 o 
(a) servidor (a) ROGERIO KORMANN, Matrícula UFSC n.º 217029, Matrícula SIAPE n.º 3129019, 
ocupante do cargo de TÉCNICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no Estágio Probatório a que 
está submetido (a) desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo acima referido. 
(Ref. Processo nº 23080.049768/2019-52) 
 
Nº 137/2022/DDP - RETIFICAR, a Portaria nº º 599/2021/DDP, de 16 de agosto de 2021, que 
concede LICENÇA CAPACITAÇÃO à servidora ANA PAULA BELTRAME FARINA PASINATO: 
Onde se lê: 
“...no período de 01/01/2022 a 14/02/2022...” 
 Leia-se: 
“...no período de 06/01/2022 a 14/02/2022...” 
(Ref. Processo nº 23080.30270/2021-31). 

Portarias de 18 de fevereiro de 2022. 
 
Nº 138/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 01/08/2022 o 
(a) servidor (a) ISABEL CRISTINA DA COSTA ARALDI, Matrícula UFSC Nº 216800, Matrícula SIAPE 
Nº 1331087, ocupante do cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA, no Estágio Probatório a 
que está submetido (a) desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo acima 
referido. 
(Ref Processo nº 23080.042965/2019-41). 
 
Nº 139/2022/DDP - HOMOLOGAR o resultado da avaliação, que aprova a partir de 14/05/2022 o 
servidor UALLAS HENRIQUE DE OLIVEIRA DE BRITO, Matrícula UFSC Nº 216715, Matrícula SIAPE 
Nº 3125602, ocupante do cargo de TÉCNICO EM MECÂNICA, no Estágio Probatório a que está 
submetido desde o início do exercício no cargo de provimento efetivo acima referido. 
(Ref Processo nº 23080.042591/2019-63). 

 
 

SECRETARIA DE CULTURA E ARTE 
 
A Secretária de Cultura e Arte, da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais,RESOLVE: 
 

Portaria de 17 de fevereiro de 2022 
 
Nº 02/2022/SECARTE  - Art. 1º Instituir o Grupo de Trabalho “Agentes Culturais da UFSC” para 
atuar como mediadores das políticas culturais da Secretaria de Cultura e Arte (SeCArte) no seu 
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campus, tendo como função estimular, compartilhar e impulsionar as vivências culturais de sua 
unidade, sob a coordenação da SeCArte. 
Art. 2° Designar os integrantes relacionados abaixo para, sob a coordenação da Secretaria de 
Cultura e Arte comporem o referido grupo: 

 Vitor Germano Bortolini Giongo – Titular – Campus Araranguá 

 Lucas Emanoel Cardoso de Oliveira – Titular - Campus Curitibanos 

 Patrícia Maria Oliveira Pierre Castro – Suplente – Campus Curitibanos 

 Fábio Pickler Júnior – Titular – Campus Blumenau 

 Renata Orlandi – Suplente – Campus Blumenau 

 Helton da Silva Gaspar – Titular – Campus Joinville 

 Mariane Duarte – Suplente – Campus Joinville 
Art. 3º O referido grupo é de cunho permanente e aberto a novas adesões indicadas pelas 
unidades universitárias. 
Art. 4º Atribuir aos servidores carga horária de cinco horas semanais para o desempenho das 
atividades. 
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 
 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 

A DIRETORA DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA 
CATARINA, no uso das suas atribuições, RESOLVE: 

 
Portaria de 21 de fevereiro de 2022 

 
Nº 006/2022/CCA – DESIGNAR os Professores indicados para exercerem de 18/04/2022 até o dia 
03/08/2022, as atividades abaixo descritas, com carga horária de até 02 (duas) horas semanais. 
 1.1. Prof. Roberto Bianchini Derner – matrícula SIAPE 4176274 e UFSC 138147 – Atividades 
administrativas referentes às disciplinas AQI5336 – Monitoria e AQI5335 - Prática de Pesquisa.  
1.2. Profa. Anita Rademaker Valença – matrícula SIAPE 1683987 e UFSC 170440 – Atividades 
administrativas referentes às disciplinas AQI5220 – Estágio Supervisionado I, AQI5240 – Estágio 
Supervisionado de Engenharia de Aquicultura, AQI5351 – Trabalho de Conclusão de Curso de 
Engenharia de Aquicultura  
1.3. Prof. Robson Andrade Rodrigues – matrícula SIAPE 3160802 e UFSC 219517 – Atividades 
administrativas referentes à disciplina AQI5330 - Prática de Extensão. 
(Conforme Ofício Expedido 06/AQI/CCA/2022) 
 

Portaria de 22 de fevereiro de 2022 
 
Nº 007/2022/CCA – DESIGNAR os professores abaixo relacionados para exercerem a função de 
Supervisores de Laboratório do Departamento Ciência e Tecnologia de Alimentos, a partir de 04 
de janeiro de 2022, pelo período de 3 (três) ano, conforme descrição a seguir:  
Profª. Drª. Alícia de Francisco, matrículas 123158 e 3175029, supervisora do Laboratório de 
Cereais, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Ana Carolina de Oliveira Costa, Matriculas, 175832 e 1805054, supervisora do 
Laboratório de Química de Alimentos, com carga horária de 2 horas semanais.  
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Profª. Drª. Ana Carolina Maisonnave Arisi, matrículas 23778 e 2298982, supervisora do 
Laboratório de Biologia Molecular, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Carlise Beddin Fritzen Freire matrículas 202589 e 1044669, supervisora do 
Laboratório de Compostos Bioativos, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Carmen Maria Olivera Muller, matrículas 2047824 e 190076, supervisora do 
Laboratório de Tecnologia de Alimentos, com carga horária de 2 horas semanais.  
Prof. Dr. César Damian, matrículas, 117506 e 2159346, supervisor do Laboratório de Tecnologia 
de Carnes, com carga horária de 2 horas semanais.  
Prof. Dr. Giustino Tribuzi, matrículas 204425 e 1281282, supervisor do Laboratório de Físico-
Química, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª . Marília Miotto, matrículas 1133369 e 211456, supervisora do Laboratório de 
Microbiologia de Alimentos III, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profa. Drª. Deise Helena Baggio Ribeiro, matrículas 176812 e 1813155, supervisora do 
Laboratório de Microbiologia de Alimentos II, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profa. Drª. Deise Helena Baggio Ribeiro, matrículas 176812 e 1813155, supervisora do 
Laboratório de Microscopia, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Elane Schwinden Prudêncio, matrícula 134338 e 3169760, supervisora do Laboratório 
de Leite e Derivados, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Elane Schwinden Prudêncio, matrícula 134338 e 3169760, supervisora do Laboratório 
Pesquisa em Microbiologia de Alimentos, com carga horária de 2 horas semanais. Profª. Drª. 
Evanilda Teixeira, matrículas 80670 e 1158832, supervisora do Laboratório de Análise Sensorial, 
com carga horária de 2 horas semanais.  
Prof. Dr. Giustino Tribuzi, matrículas 204425 e 1281282, supervisor do Laboratório de Pescados, 
com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Itaciara Larroza Nunes, matrículas 207599 e 1564286, supervisora do Laboratório 
Biograd, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Isabela Maia Toaldo Fedrigo matrículas 212932 e 3046140, supervisora da Usina 
Piloto de Alimentos, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Jane Mara Block, matrículas 123824 e 1195080, supervisora do Laboratório de Óleos 
e Gorduras, com carga horária de 2 horas semanais.  
Prof. Dr. Juliano De Dea Lindner, matrículas 189604 e 2046845, supervisor do Laboratório de 
Bioprocessos, com carga horária de 2 horas semanais.  
Prof. Dr. Juliano De Dea Lindner, matrículas 189604 e 2046845, supervisor dos Laboratórios de 
Análise de Substâncias Tóxicas e Laboratório de Micotoxinas, com carga horária de 2 horas 
semanais.  
Profª. Drª. Maria Manuela Camino Feltes, matrículas 202325 e 2554304, supervisora do 
Laboratório de Bromatologia, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª . Marília Miotto, matrículas 1133369 e 211456, supervisora do Laboratório de 
Microbiologia de Alimentos I, com carga horária de 2 horas semanais.  
Profª. Drª. Vivian Maria Burin, matrículas 208951 e 1108775, supervisora do Laboratório de 
Bioquímica de Alimentos, com carga horária de 2 horas semanais.  
Prof. Dr. Pedro Luiz Manique Barreto, matrículas 135296 e 2432052, supervisor do Laboratório 
de Reologia, com carga horária de 2 horas semanais. 
(Conforme Solicitação Digital 007836/2022) 
 
Nº 008/2022/CCA – Art. 1º CONCEDER, a partir de 21 de Fevereiro de 2022, o adicional de 
insalubridade, no percentual de 10%, grau Médio, para a servidora Fernanda Morgana Machado, 
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ocupante do cargo de Técnico de Laboratório, SIAPE 1918543, localizada na Usina de 
Processamento de Alimentos, (Atividade de Limpeza), do Departamento de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos, do Centro de Ciências Agrárias, por realizar atividades com risco químico 
(Manipulação de ácido nítrico e Manuseio de álcalis cáusticos), como atribuição legal do seu 
cargo, exposta por tempo igual ou superior á metade da jornada de trabalho mensal. (Ref. Laudo 
Pericial nº 005/DAS/2018, emitido em 06 de Julho de 2018). 
Art. 2º LOCALIZAR a servidora Fernanda Morgana Machado, ocupante do cargo de Técnico de 
Laboratório, SIAPE 1918543,  na Usina de Processamento de Alimentos, (Atividade de Limpeza), 
do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, do Centro de Ciências Agrárias. 
Art. 3º REVOGAR os atos anteriores que versem de forma contrária ao disposto nesta portaria. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 
(Conforme Solicitação Digital 007835/2022) 
 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 
A DIRETORA DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL, DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA 
EDUCAÇÃO, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso das atribuições previstas 
na Portaria nº 2074/2021/GR de 04/01/2022, RESOLVE: 
 

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 

Portaria de 22 de março de 2022 
 
Nº 07/NDI/2022 - Art, 1º - Designar a professora Pricilla Cristine Trierweiller, o técnico-
administrativo Dyego Anderson Silva Pereira e Alice Demaria Silva Penha, mãe de aluna 
regularmente matriculada no grupo 6A-Vespertino, sob a presidencia da primeira para 
comporem a “Comissão Eleitoral para representante de famílias no Colegiado”. 
Art. 5 º - A comissão destinará 1h semanal até 18 de março para a conclusão dos trabalhos com 
a homologação da eleição e posse dos candidatos eleitos na 2ª. Reunião Ordinária do Colegiado 
do NDI.  
 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
 
O Diretor do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições, amparado no Estatuto da UFSC, no Regimento Interno do Centro, e no 
Regimento do Programa de Pós-Graduação em Direito, RESOLVE: 
 

Edital de 21 de fevereiro de 2021 
 
Nº 1/2022/CCJ – Art. 1º. Art. 1º. Convocar os membros do Colegiado Pleno do Programa de Pós-
Graduação em Direito para a eleição de: I. Coordenador e Subcoordenador do Programa de Pós-
Graduação em Direito (PPGD). II. Representantes docentes e respectivos suplentes para o 
Colegiado Delegado do PPGD, respeitando a composição de 2 (dois) docentes por área de 
concentração. 
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 Art. 2º. As eleições serão realizadas no dia 17 de março de 2022, das 09h às 16h, cujo link será 
amplamente divulgado pela Comissão Eleitoral designada pela Portaria nº 003/2022/CCJ. 
 Art 3º. A data da realização referida no artigo anterior poderá ser alterada em função da agenda 
da gestão do software e-Democracia utilizado para as eleições objeto deste Edital.  
Art. 4º. Poderão ser votados os professores credenciados no Programa de Pós-Graduação em 
Direito (PPGD) da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 Art.5º. As inscrições poderão ser requeridas até as 18h do dia 10/03/2022, por meio do ANEXO 
1 e ANEXO 2. Após o preenchimento, os referidos anexos deverão ser encaminhados para o 
email comissaoeleitoral.ccj@contato.ufsc.br.  
Art. 6º. Os pedidos de inscrição dos candidatos serão apreciados pela Comissão Eleitoral, que 
decidirá pela homologação das inscrições, de acordo com as respectivas normas.  
Art. 7º. Das decisões da Comissão eleitoral caberá recurso ao Conselho da Unidade, num prazo 
de 24 horas após a homologação das inscrições.  
Art. 8º. Serão considerados eleitos os candidatos mais votados 
 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS FÍSICAS E MATEMÁTICAS 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 
  

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 
 

Portarias do dia 18 de fevereiro de 2022 
 

Nº 11/2022/PPGFSC - Art. 1º Designar o(a) Prof. Dr. Gustavo Nicolodelli para emitir parecer 
sobre a composição da banca de doutorado do(a) discente Thomas Häffner, do curso de 
doutorado do Programa de Pós-Graduação em Física. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. (Ref. 
processo nº. 23080.007353/2022-15). 
  
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

Portarias do dia 21 de fevereiro de 2022 
 

Nº 12/2022/PPGFSC - Art. 1º Designar o(a) Prof. Dr. Emmanuel Gräve de Oliveira (presidente) - 
UFSC, o(a) Prof. Dr. Gustavo Gil da Silveira (membro externo) – UFRGS, o(a) Prof. Dr. Victor Paulo 
Barros Gonçalves (membro externo) – UFPEL, o(a) Prof. Dr. Tiago José Nunes da Silva (membro 
titular) –  UFSC/FSC e o(a) Prof. Dr. Daniel Almeida Fagundes (membro suplente) – 
UFSC/Blumenau para, sob a presidência do primeiro, constituírem a banca examinadora da 
defesa de tese de doutorado de Edgar Yubert Huayra Paitan, intitulada: “O PROCESSO DE DUPLO 
ESPALHAMENTO DE PÁRTONS EM COLISÕES ULTRAPERIFÉRICAS”. 
Art. 2º A defesa será realizada no dia 10 de março de 2022, às 14 horas, na sala virtual da 
Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 
Art. 3º Revoga-se a portaria nº 10/2022/PPGFSC de 16 de fevereiro de 2022. 

mailto:comissaoeleitoral.ccj@contato.ufsc.br
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Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. (Ref. 
processo nº. 23080.007353/2022-15). 

 
 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química, no uso de suas atribuições, RESOLVE: 
 

Portarias de 14 e fevereiro de 2022 
 
Nº 005/2022/PPGQ - Artigo 1o - DESIGNAR os Professores: Dr. Alexandre Luis Parize (Físico-
Química), Dra. Christiane Fernandes Horn (Química Inorgânica), Dr. Eduardo Sidinei Chaves 
(Química Analítica) e Dr. Ricardo Ferreira Affeldt (Química Orgânica) para, sob a presidência do 
Profo. Dr. Gustavo Amadeu Micke, orientador, constituírem a Banca Examinadora da Defesa do 
Exame de Qualificação de Alan Carlos Rezende Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação em 
Química da Universidade Federal de Santa Catarina.  
Artigo 2o – ESTUDO DE SUBPRODUTOS DA BORRA DE CAFÉ, ÓLEO DO CAFÉ VERDE, DO ÓLEO DA 
CASTANHA-DO-PARÁ, CERA DE ARROZ, DA CASCA DA UVA COMO ADITIVOS AO BIODIESEL, 
EFEITO SOBRE A ESTABILIDADE 
OXIDATIVA E MICROBIOLÓGICA”, dar-se-á em 03/03/2022, às 9hs, através de videoconferência. 
Artigo 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 
 
Nº 008/2022/PPGQ - Artigo 1o - DESIGNAR os Professores: Dra. Daniela Zambelli Mezalira (Físico-
Química), Dr. Ricardo Ferreira Affeldt (Química Orgânica), Dr. Adolfo Horn Junior (Química Inorgânica) e 
Dra. Vera Lucia Azzolin Frescura Bascuñan (Química Analítica) para, sob a presidência do Prof. Dr. 
Francisco Fávaro de Assis, coorientador, constituírem a Banca Examinadora da defesa do Exame de 
Qualificação de Maryélle Andrea Gobatto de Carvalho, do Programa de Pós-Graduação em Química da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Artigo 2o – A defesa do trabalho, intitulado “Reações de Fotoarilação Envolvendo Organocalcogênios e 
Compostos Heterocíclicos”, dar-se-á em 04/04/2022, às 14hs, através de videoconferência. 
Artigo 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 
 

Portaria de 15 e fevereiro de 2022 
 
Nº 009/2022/PPGQ - Artigo 1o - DESIGNAR os Professores: Dra. Tatiane de Andrade Maranhão (Química 
Analítica), Dr. Ricardo Ferrera Affeldt (Química Orgânica), Dra. Christiane Fernandes Horn (Química 
Inorgânica) e Dra. Beatriz Garcia Mendes Borba (Departamento de Análises Clínicas, UFSC) para, sob a 
presidência do Prof. Dr. Louis Pergaud Sandjo, orientador, constituírem a Banca Examinadora da defesa 
do Exame de Qualificação de Gabriella Barroso Souza, do Programa de Pós-Graduação em Química da 
Universidade Federal de Santa Catarina.  
Artigo 2o – A defesa do trabalho, intitulado “Prospecção de fármacos inibidores de da protease Mpro 
do SARS-CoV-2 a partir de duas plantas comestíveis e híbridos semissintéticos”, dar-se-á em 
07/03/2022, às 08h30min, através de videoconferência. 
Artigo 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim Oficial da UFSC. 

 
 
 


