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ATA Nº 13 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Ata da sessão extraordinária do Conselho 

Universitário realizada no dia 26 de outubro 

de 2017, às 14 horas e 30 minutos, na sala 

Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e 1 

trinta minutos, na sala Prof. Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário 2 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular 3 

nº 16/2017/CUn, em atendimento à solicitação de um terço dos conselheiros, de acordo com o 4 

que rege o art. 8º do Regimento Interno deste Conselho, com a presença dos conselheiros 5 

Tereza Cristina Rozone de Souza, Hugo Moreira Soares, Sebastião Roberto Soares, 6 

Graziela De Luca Canto, Walter Quadros Seiffert, Fernando César Bauer, Cristine Maria 7 

Bressan, Evelise Maria Nazari, Antonio Alberto Brunetta, Ione Ribeiro Valle, Celso Spada, 8 

Gláucia Santos Zimmerman, Licio Hernanes Bezerra, Nilton da Silva Branco, Maria Inez 9 

Cardoso Gonçalves, Ubaldo César Balthazar, José Isaac Pilati, Everton das Neves Gonçalves, 10 

Arnoldo Debatin Neto, Silvana de Gaspari, Richard Perassi Luiz de Sousa, Antônio Renato 11 

Pereira Moro, Juliano Dal Pupo, Rogério Luiz de Souza, Carlos Antônio Oliveira Vieira, 12 

Irineu Manoel de Souza, Lauro Francisco Mattei, Edson Roberto De Pieri, Ricardo José 13 

Rabelo, Eugênio Simão, Marcelo Freitas de Andrade, João Luiz Martins, Alexandre Siminski, 14 

Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Modesto Hurtado Ferrer, Sônia Maria Hickel Probst, 15 

Humberto Pereira Vecchio, Hans Michel Van Bellen, Patrícia Peterle Figueiredo Santurbano, 16 

Valério Valdetar Marques Portela Júnior, Gertrudes Aparecida Dandolini, Josimari Telino de 17 

Lacerda, Andrea Cristina Trierweiller, Lígia Mara Santos, José Geraldo Mattos, Anderson 18 

Roberto Oliveira, Rosi Corrêa Abreu, Dalton Barreto, Newton de Mendonça Barbosa Júnior, 19 

Giovanny Simon Machado, Pedro Coloma Medeiros, Artur Gomes de Souza, Vitória Davi 20 

Marzola, Victória dos Santos Borges, Jhonathan Facin de Moura, Henrique Amador Puel 21 

Martins, Pupella Machado Cardoso, Filipe Bezerra dos Santos, Marcus Vinícius dos Santos e 22 

Taylana Ramos Pirocca, sob a presidência da professora Alacoque Lorenzini Erdmann, reitora 23 

em exercício da UFSC. Justificaram a ausência os conselheiros Fernando Luís Peixoto, 24 

Adriano Péres e Natália Hanazaki. Antes de passar à ordem do dia, a presidente apresentou ao 25 

plenário as solicitações de participação da imprensa e diversos requerimentos individuais, 26 

inclusive solicitação da abertura da sessão ao público, sendo aprovadas somente as 27 

participações, com direito à voz, da Prof.ª Josalba Ramalho Vieira, diretora do Colégio de 28 

Aplicação, e do acadêmico Henrique Kigoshi Ishihara, o qual iria compor a representação na 29 

condição de suplente, cuja indicação do Diretório Central dos Estudantes (DCE) havia sido 30 

encaminhada posteriormente à convocação. Diante do pedido encaminhado pelo coletivo de 31 

técnico-administrativos em educação para a realização de sessão aberta, o plenário aprovou 32 

por maioria que a sessão permanecesse fechada. Logo após, a presidente registrou os seus 33 

agradecimentos pela indicação de seu nome para exercer o cargo de reitora pro tempore até 34 

maio de 2020. Esclareceu que as providências em relação à sua nomeação pelo Ministro da 35 

Educação ainda não haviam acontecido visto que havia a pendência de questões legais sobre 36 

as formas de encaminhamento em relação a essa questão. Colocou também que a UFSC 37 

estava vivendo uma situação muito complexa, em que as demandas e os conflitos estavam 38 
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acontecendo de forma bastante intensa e que ela estava contando com o apoio do Conselho 39 

Universitário para as decisões necessárias. Falou ainda sobre os prejuízos ocasionados por 40 

cortes financeiros, quer fosse pela diminuição da credibilidade institucional, quer fosse pela 41 

crise econômica do país, explicando que o fato era que, com a suspensão desses recursos a 42 

Universidade não estava podendo dar andamento a diversos projetos. Continou explicando 43 

que havia uma forte crise em relação à autonomia universitária e que essa temática fora 44 

debatida em um encontro na semana anterior ocorrido na Universidade Federal da Bahia, 45 

juntamente com as temáticas das crises econômica e política. A presidente enfatizou ainda a 46 

necessidade de encontrar soluções, algumas imediatas e outras de médio e longo prazo, para a 47 

superação de todas essas questões e ratificou a sua posição de se manter à disposição para 48 

trabalhar e enfrentar os desafios de compromisso com a UFSC, condicionada ao interesse e 49 

vontade do Conselho Universitário. Em relação ao ato de revogação da Portaria nº 50 

2353/2017/GR, que afastava o corregedor-geral, justificou que o havia feito diante do 51 

momento de instabilidade política vivenciado pela Universidade e em atendimento à 52 

recomendação de representantes da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Ministério 53 

Público Federal (MPF). Esclareceu que, após a publicação do ato, buscaram-se orientações da 54 

Procuradoria Federal junto à UFSC e da Secretaria de Aperfeiçoamento Institucional (SEAI), 55 

tendo ambas instruído acerca da abertura de processo e do encaminhamento à CGU, com o 56 

objetivo de orientar tecnicamente a UFSC, para que as ações institucionais pudessem ocorrer 57 

dentro dos parâmetros legais. Ademais, informou ainda que outro documento havia sido 58 

preparado e enviado ao corregedor setorial da área de educação do MEC solicitando 59 

providências em caráter de urgência para correição dos atos do corregedor-geral da UFSC. 60 

Disse que, se em quinze dias não obtivesse retorno dessas demandas, uma convocação deste 61 

conselho seria realizada para proferir decisão definitiva em relação à Corregedoria. Em 62 

seguida, a presidente informou que entregaria cópia de todos os encaminhamentos procedidos 63 

ao decano do Conselho Universitário, conselheiro Ubaldo. Logo após, a presidente passou à 64 

ordem do dia, com a apreciação do seguinte ponto de pauta: 1. Apreciação do Memorando 65 

nº 163/2017/CCS, datado de 23 de outubro de 2017,  o qual fora subscrito por um terço dos 66 

conselheiros, e que solicitava: a) a criação de uma comissão de apuração dos eventuais 67 

equívocos cometidos, interna e externamente à UFSC, que pudessem ter contribuído para o 68 

desfecho que se teve com o suicídio do Prof. Dr. Luiz Carlos Cancellier de Olivo, Magnífico 69 

Reitor da UFSC; e b) a análise do impacto relacionado ao processo judicial envolvendo a 70 

UFSC, com a contratação de uma empresa que trabalhasse com tecnologia da informação e, 71 

eventualmente, inteligência artificial, para que realizasse uma pesquisa e análise quanto ao 72 

impacto “negativo” que esse processo, que envolveu a UFSC, o reitor e alguns colegas 73 

docentes, tinha causado aos envolvidos e à comunidade. Primeiramente, a presidente passou a 74 

palavra ao conselheiro Celso Spada, que informou que as solicitações haviam sido deliberadas 75 

em reunião extraordinária do Conselho do Centro de Ciências da Saúde (CCS), realizada em 76 

19 de outubro de 2017, e justificou a demanda visto a importância do levantamento dessas 77 

questões para que a Universidade pudesse responder adequadamente à sociedade e aos órgãos 78 

de controle, bem como para subsidiar futuras decisões que este Conselho precisasse tomar. 79 

Após ampla discussão, principalmente acerca da delimitação e possibilidades de atuação da 80 

comissão, com a definição de seu objeto, bem como a forma de sua composição e prazos para 81 

a finalização dos trabalhos, a presidente passou à fase dos encaminhamentos para votação. Em 82 

regime de votação, o Conselho Universitário aprovou por maioria a criação da comissão que 83 

teria como objeto “realizar o levantamento dos fatos relacionados ao processo que deu origem 84 

à operação Ouvidos Moucos e suas consequências, com vistas a produzir esclarecimentos 85 

sobre a crise na qual a UFSC foi colocada”. Foi aprovado, ainda, por unanimidade, que a 86 

referida comissão teria o prazo de trinta dias para conclusão dos trabalhos; que a composição 87 

da comissão deveria ser paritária, sendo dois representantes de cada categoria do Conselho 88 
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Universitário. Dessa forma, foram indicados os seguintes nomes: Josimari Telino de Lacerda 89 

e Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto (docentes); Newton de Mensonça Barbosa Júnior e 90 

Anderson Roberto de Oliveira (servidores técnico-administrativos em educação); Vitória Davi 91 

Marzola e Pupella Machado Cardoso (discentes), para comporem a referida comissão. Após a 92 

finalização do ponto de pauta, a presidente colocou em apreciação a necessidade de definição 93 

da pauta da sessão seguinte, a qual deveria ser realizada na última terça-feira do mês, bem 94 

como a definição se esta seria aberta ao público. Na sequência, houve discussão sobre os 95 

possíveis encaminhamentos para a referida sessão. Houve manifestações do plenário no 96 

sentido da necessidade ou não de convocação do corregedor para prestar esclarecimentos;  97 

foram solicitados maiores esclarecimentos por parte da Administração Central em relação aos 98 

pedidos de exoneração dos pró-reitores e secretários, sobre a portaria emitida pelo chefe de 99 

Gabinete, a qual afastava o corregedor de suas funções, e sua posterior anulação; foi levantada 100 

a questão dos encaminhamentos jurídicos, os quais haviam ficado pendentes, para retorno da 101 

discussão referente à consolidação do nome da reitora em exercício junto ao Ministério da 102 

Educação (MEC). Nessa perspectiva, foi solicitada ainda uma apresentação, por parte da 103 

reitora em exercício, de seu plano de gestão e definição de sua equipe, bem como explicações 104 

mais específicas no que concernia aos cortes financeiros sofridos pela Universidade. Na 105 

sequência, com a palavra, a presidente esclareceu que até aquele momento havia, em sua 106 

mesa, seis pedidos de exoneração, de um total de dezenove cargos ocupados, e que apenas a 107 

exoneração do chefe de gabinete havia sido efetivada. Em seguida, reiterou as informações 108 

que haviam sido repassadas em sua fala inicial acerca dos encaminhamentos dados em relação 109 

ao ato de revogação da portaria que afastava o corregedor, procedendo à leitura dos 110 

documentos na íntegra. Ratificou seu apelo ao Conselho Universitário em relação à crise 111 

institucional. Por fim, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, 112 

para constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária executiva dos Órgãos 113 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pela senhora 114 

presidente e pelos demais conselheiros, estando a gravação parcial da sessão à disposição em 115 

meio digital, haja vista problemas técnicos ocorridos durante a transmissão. Florianópolis, 26 116 

de outubro de 2017. 117 


