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ATA Nº 17 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Ata da sessão ordinária do Conselho 

Universitário realizada no dia 28 de 

novembro de 2017, às 14 horas, na sala 

Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

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

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

Federal de Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 19/2017/CUn, 3 

com a presença dos conselheiros Alexandre Marino Costa, Hugo Moreira Soares, Sebastião 4 

Roberto Soares, Rogério Cid Bastos, Walter Quadros Seiffert, Alexandre Verzani Nogueira, 5 

Adair Roberto Soares dos Santos, Antônio Alberto Brunetta, Ione Ribeiro Valle, Fabrício de 6 

Souza Neves, Gláucia Santos Zimmerman, Nilton da Silva Branco, Maria Inez Cardoso 7 

Gonçalves, José Isaac Pilati, Everton das Neves Gonçalves, Arnoldo Debatin Neto, Richard 8 

Perassi Luiz de Sousa, Antônio Renato Pereira Moro, Lisiane Schilling Poeta, Rogério Luiz 9 

de Souza, Carlos Antônio Oliveira Vieira, Irineu Manoel de Souza, Maria Denize Henrique 10 

Casagrande, Marcus Venícius Andrade de Lima, Edson Roberto De Pieri, Gregório Jean 11 

Varvakis Rados, Eugênio Simão, João Luiz Martins, Juliano Gil Nunes Wendt, Crysttian 12 

Arantes Paixão, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Silvia Lopes de Sena Taglialenha, 13 

Sônia Maria Hickel Probst, Humberto Pereira Vecchio, Natália Hanazaki, Paulo Cesar 14 

Machado Ferroli, Hans Michel Van Bellen, Maique Weber Biavatti, Gertrudes Aparecida 15 

Dandolini, Josimari Telino de Lacerda, Lígia Mara Santos, Tatiane Mecabô Cupello, Marcelo 16 

Bittencourt, José Geraldo Mattos, Rosi Corrêa Abreu, Fernanda Tridapalli Fóes Linhares, 17 

João Grabriel da Costa, Bruna Veiga de Moraes, Vitória Davi Marzola, Jhonathan Facin de 18 

Moura, Henrique Amador Puel Martins, Pupella Machado Cardoso, Marcus Vinícius dos 19 

Santos e Taylana Ramos Pirocca, sob a presidência do professor Ubaldo Cesar Balthazar, 20 

reitor pro tempore da UFSC. Justificaram a ausência os conselheiros Fernando Luís Peixoto, 21 

Adriano Péres e Valério Valdetar Marques Portela Júnior. Primeiramente, o presidente 22 

procedeu ao ato de posse dos acadêmicos João Gabriel e Bruna Veiga de Moraes, titular e 23 

suplente, respectivamente; Giovanny Simon Machado e Fernanda Tridapalli Fóes Linhares, 24 

titular e suplente, respectivamente, para representarem o corpo discente da Associação de 25 

Pós-Graduandos no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 6 de novembro de 26 

2018; dos professores Giustino Tribuzi para, na condição de titular, e Natália Hanazaki para, 27 

na condição de suplente, representarem a Câmara de Extensão no Conselho Universitário, 28 

com mandatos a expirarem em 1º de julho de 2019 e 27 de dezembro de 2018, 29 

respectivamente; Silvia Lopes de Sena Taglialenha e Rafael Gallina Delatorre para, na 30 

condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro Tecnológico de 31 

Joinville no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 30 de outubro de 2019; do 32 

servidor Marcelo Bittencourt para, na condição de titular, representar os servidores técnico-33 

administrativos em educação da UFSC no Conselho Universitário, com mandato a expirar-se 34 

em 12 de abril de 2018, tendo em vista a renúncia da conselheira titular da representação. Na 35 

sequência, o presidente colocou em apreciação a ordem do dia. O conselheiro Jhonathan Facin 36 

de Moura solicitou inclusão em pauta para a próxima sessão do Conselho de apreciação de 37 

moção em defesa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), a 38 
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qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a ordem do dia foi aprovada sem 39 

alterações. Logo após, passou-se à ordem do dia, com a apreciação dos seguintes pontos de 40 

pauta: 1. Atas do Conselho Universitário das sessões extraordinárias realizadas em 26 de 41 

outubro, 1º e 14 de novembro de 2017, e da sessão ordinária realizada em 1º de 42 

novembro de 2017. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Processo nº 43 

23080.073610/2017-31 – Apreciação da proposta de Calendário Acadêmico para o ano 44 

de 2018. Requerente: Cesar Trindade Neves – Diretor do Departamento de Administração 45 

Escolar (DAE). O presidente passou a palavra ao relator Eugênio Simão, que procedeu à 46 

leitura de seu parecer, favorável à proposta apresentada pelo DAE. Em discussão, a 47 

conselheira Sônia Maria Hickel Probst solicitou a alteração do item constante no dia 5 de 48 

fevereiro, que se referia ao início das aulas dos calouros de Engenharia de Materiais, no 49 

sentido de evitar confusão no entendimento, já que os estudantes ingressariam no dia 26 de 50 

fevereiro, juntamente com os alunos dos demais cursos, e no dia 5 de fevereiro, os 51 

ingressantes até 2017/2. O conselheiro Antônio Alberto Brunetta solicitou a inclusão das 52 

datas do curso de Educação do Campo para o calendário do ano seguinte, tendo em vista as 53 

peculiaridades do referido curso. Nesse sentido, o conselheiro Alexandre Marino Costa disse 54 

que a questão havia sido discutida na Câmara de Graduação e que o curso de Educação do 55 

Campo teria um calendário especial em virtude do seu processo de seleção que ira ocorrer no 56 

início do ano de 2018. Entretanto, falou que era importante a evolução desse processo para 57 

que fosse possível a inclusão dessas datas no calendário acadêmico no momento de sua 58 

aprovação. Por fim, destacou a inclusão no calendário referente à curricularização da extensão 59 

na UFSC. Não havendo outras manifestações, passou-se ao regime de votação. O Conselho 60 

Universitário aprovou por unanimidade o Parecer nº 40/2017/CUn, do relator Eugênio Simão, 61 

pela aprovação do calendário acadêmico para o ano de 2018, com as seguintes alterações: dia 62 

5 de fevereiro – Curso de Engenharia de Materiais (233 – trimestral) – Início do primeiro 63 

período letivo para os alunos ingressantes até 2017.2; e as datas referentes à curricularização 64 

da extensão: até 27 de abril de 2018, discussão interna dentro dos colegiados de curso, NDEs 65 

e departamentos; em 28 de maio de 2018, os cursos deverão apresentar suas propostas de 66 

curricularização em um evento que será realizado em cada centro de ensino, organizado pelo 67 

coordenador de extensão em parceria com a Direção de Centro; em 29 de junho de 2018, os 68 

centros de ensino deverão apresentar suas propostas de curricularização em um evento 69 

organizado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) em parceria com a Pró-Reitoria de 70 

Graduação (PROGRAD); em 27 de julho de 2018, estabelecimento do programa de 71 

curricularização em portaria conjunta PROEX e PROGRAD. 3. Processo nº 72 

23080.078149/2017-11 – Apreciação da solicitação de indicação de nomes para compor o 73 

Conselho Curador da Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB). Requerente: FUNJAB. 74 

O presidente passou a palavra ao relator Alexandre Verzani Nogueira, que procedeu à leitura 75 

de seu parecer, favorável às indicações apresentadas. Na sequência, passou-se à fase de 76 

discussão. Após esclarecimentos prestados acerca de como as indicações haviam ocorrido, 77 

passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o 78 

Parecer nº 41/2017/CUn, do relator Alexandre Verzani Nogueira, pela aprovação dos nomes 79 

dos professores Cristina Mendes Bertoncini Corrêa, Luiz Fernando Lorenci e Pedro de 80 

Menezes Niebuhr para, na condição de membros titulares, comporem o Conselho Curador da 81 

Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB), para cumprir o mandato em curso (2015-2019). 4. 82 

Processo nº 23080.078988/2017-21 – Apreciação de abaixo-assinado contendo a 83 

solicitação de nomear o Centro de Cultura e Eventos como “Centro de Cultura e 84 

Eventos Reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo”. Requerente: Grupo de professores, 85 

estudantes e servidores técnico-administrativos em Educação da UFSC. O presidente passou a 86 

palavra ao relator Walter Quadros Seiffert, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável ao 87 

pleito, pela brilhante trajetória de vida e acadêmica do professor Luiz Carlos Cancellier de 88 
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Olivo, conforme publicado na página oficial da UFSC na data de seu falecimento, destacando 89 

a sua atuação como reitor, na busca incansável pelo reconhecimento e respeito à pluralidade 90 

de ideias que fazem parte do cotidiano da Universidade. Em seguida, o presidente passou a 91 

proposta à fase de discussão. Houve diversas manifestações contrárias e favoráveis à 92 

concessão da homenagem por parte dos conselheiros. As discussões versaram sobre questões 93 

relacionadas à legislação que tratava da denominação de logradouros, obras serviços e 94 

monumentos públicos (Leis nº 6.454/1977 e nº 12.781/2013), à necessidade ou não de 95 

consulta à comunidade e à necessidade de espera da conclusão das investigações ainda em 96 

curso para, a partir de então, prosseguir com a apreciação do assunto. Diante do pedido de 97 

vista da conselheira Taylana Ramos Pirocca, acatado pela presidência, a discussão da matéria 98 

foi encerrada, de acordo com o que rege o parágrafo único no art. 17 do Regimento Interno do 99 

Conselho Universitário, passando-se imediatamente à apreciação do item seguinte da pauta. 5. 100 

Assunto: Apreciação da solicitação de constituição de comissão para revisão da 101 

Resolução Normativa nº 42/2014/CUn, referente à criação e regulamentação da 102 

Corregedoria da UFSC. Proponente: conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados. O 103 

presidente apresentou a solicitação que havia sido encaminhada pelo proponente, que 104 

considerava o pedido de professores do Centro Tecnológico (CTC), o qual solicitava a 105 

constituição de comissão para revisão da Resolução Normativa nº 42/2014/CUn, sobre a 106 

criação e regulamentação da Corregedoria da UFSC. O presidente informou que tal 107 

solicitação se justificava sob o argumento de que a referida revisão era premente, dada a 108 

identificação de concorrência de atribuições e responsabilidade existentes entre a 109 

Corregedoria e outros setores da Universidade. Em discussão, o conselheiro Carlos Antônio 110 

Oliveira Vieira questionou a falta de processo para uma melhor apreciação do assunto e fez 111 

um histórico em relação à criação do órgão citado. Informou que, na página eletrônica do 112 

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH), http://portalcfh.ufsc.br/, menu 113 

“Representação Docente no CUn”, estavam à disposição diversos documentos referentes à 114 

criação da Corregedoria. Por fim, informou que, à época, um consultor especializado no 115 

assunto havia ministrado um curso específico de Corregedoria na UFSC e que a servidora 116 

Thayse Kiatkoski Neves, atualmente lotada no Gabinete da Reitoria, havia sido uma das 117 

participantes. Houve a indicação dos nomes dos conselheiros Sônia Maria Hickel Probst, José 118 

Isaac Pilati, Gregório Jean Varvakis Rados e da servidora técnico-administrativa em educação 119 

Thayse Kiatkoski Neves, como membros titulares; e do conselheiro Arnoldo Debatin Neto, 120 

como membro suplente, que por consenso, foram ratificados pelo Conselho Universitário. 6. 121 

Processos nº 23080.020591/2017-41, nº 23080.049818/2017-30 e nº 23080.052330/2017-90 122 

– Apreciação da consulta ao Conselho Universitário sobre a legalidade de decisão do 123 

Conselho de Unidade do CSE. Requerente: Direção do Centro Socioeconômico (CSE). O 124 

presidente passou a palavra ao relator Arnoldo Debatin Neto, que procedeu à leitura de seu 125 

parecer, favorável à questão apresentada na consulta feita pela Direção do CSE a respeito de 126 

denúncia de ilegalidade em decisão de aumento do número de representantes de servidores 127 

técnico-administrativos em Educação no Conselho de Unidade, protocolada pelo professor 128 

Luiz Felipe Ferreira. Com a palavra, o presidente colocou em discussão o parecer 129 

apresentado. Não havendo manifestações, passou-se ao regime de votação. O Conselho 130 

Universitário aprovou por unanimidade o Parecer nº 42/2017/CUn, do relator Arnoldo 131 

Debatin Neto, pelo entendimento de que não houve ilegalidade por parte do CSE, uma vez 132 

que se manteve imaculada norma superior, já que o processo de alteração do número de 133 

representantes dos servidores técnico-administrativos em Educação no Conselho de Unidade 134 

do CSE seguiu os trâmites administrativos e garantiu, ao final, o cumprimento do disposto no 135 

parágrafo único do art. 56 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 136 

prevê a garantia de, no mínimo, 70% (setenta por cento) de docentes em órgãos colegiados. 7. 137 

Informes gerais. 7.1. O conselheiro Rogério Cid Bastos informou que a Câmara de Extensão 138 

http://representacfh.paginas.ufsc.br/
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havia aprovado em sua última reunião a Resolução Normativa nº 2/2017/CEx, que instituía o 139 

programa de auxílio financeiro para a participação de estudantes em eventos de extensão, e a 140 

Instrução Normativa nº 1/2017/CEx, que possibilitava o pagamento de bolsa de extensão 141 

acumulável com as bolsas permanência e estudantil da UFSC. 7.2. O conselheiro João Luiz 142 

Martins falou sobre a reunião da Comissão de Educação ocorrida em Brasília, em que ele 143 

havia participado, juntamente com os demais diretores dos campi, para debater a questão da 144 

consolidação dos campi fora de sede, ocasião em que havia sido colocado o 145 

comprometimento do orçamento para o ano de 2018. Nesse sentido, propôs que o secretário 146 

de Planejamento e Orçamento da UFSC, professor Vladimir Arthur Fey, pudesse realizar uma 147 

apresentação na próxima sessão do Conselho acerca do panorama geral orçamentário para a 148 

Universidade. A proposição de apresentação do orçamento para a próxima sessão foi acatada 149 

pelo presidente. 7.3. O conselheiro Gregório Jean Varvakis Rados, atual secretário de 150 

Educação a Distância (EaD), apresentou o panorama da EaD na UFSC, relatando os fatos, os 151 

acontecimentos e as providências tomadas antes e depois da operação da Polícia Federal. 152 

Destacou que o programa de EaD havia alcançado diversas cidades pelo Brasil; que já havia 153 

formado 4.590 alunos e que, naquele momento, havia 2.680 alunos matriculados na 154 

modalidade EaD. Na sequência, disse que todas as solicitações do Tribunal de Contas da 155 

União (TCU) estavam sendo atendidas e demonstrou de que forma um volume significativo 156 

de dados estava sendo organizado. Em seguida, explicou de que forma os cursos em parceria 157 

com a Universidade Aberta do Brasil (UAB) funcionavam, como ocorria o seu financiamento 158 

e como os pagamentos eram realizados. O conselheiro fez um relato acerca da ação movida 159 

por alunos junto à Defensoria Pública da União (DPU). Informou que, na audiência pública 160 

realizada na Justiça Federal, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 161 

(CAPES) havia se comprometido a pagar somente as bolsas, e que as verbas de custeio seriam 162 

liberadas após análise das possíveis irregularidades. Nesse sentido, disse que as matrículas 163 

dos cursos de EaD aconteceriam na semana seguinte e que as aulas se iniciariam em 26 de 164 

fevereiro de 2018. Por fim, ratificou que a decisão de continuar o projeto foi no sentido de dar 165 

mais tranquilidade aos alunos e que se procuraria uma maior homogeneização de ações na 166 

Universidade no que dizia respeito à educação a distância, inclusive, com estudo da 167 

possibilidade, em uma perspectiva de médio a longo prazo, de inclusão dessa modalidade na 168 

matriz orçamentária da UFSC, com a oferta regular de cursos no próprio vestibular. 7.4. A 169 

conselheira Bruna Veiga de Moraes convidou todos a participar do debate por ocasião dos 170 

dois anos de adesão do Hospital Universitário (HU) Polydoro Ernani de São Thiago à 171 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a ser realizado no dia 1º de 172 

dezembro de 2017, às 9 horas, no Auditório do Centro de Ciências da Saúde (CCS). 7.5. O 173 

conselheiro Irineu Manoel de Souza relembrou que, em reunião anterior do Conselho 174 

Universitário, um representante estudantil havia solicitado ao presidente à época, professor 175 

Luiz Carlos Cancellier de Olivo, a inclusão em pauta de debate sobre a adesão do HU à 176 

EBSERH com a finalidade de acompanhar a evolução do contrato, inclusive, para uma análise 177 

em relação ao seu cumprimento, tendo o professor concordado com a solicitação. 7.6. O 178 

conselheiro Antônio Alberto Brunetta colocou que estava ocorrendo uma manifestação 179 

nacional em torno da permanência do PIBID e que, na UFSC, estavam circulando um abaixo-180 

assinado sobre essa questão. Em seguida, informou que nos dias 4 e 7 de dezembro de 2017 a 181 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o Senado Federal, respectivamente, 182 

estariam realizando audiência pública sobre o referido programa e que a UFSC seria 183 

representada pelo professor Hamilton de Godoy Wielewicki, do Departamento de 184 

Metodologia de Ensino do Centro de Ciências da Educação (CED), o qual era também 185 

coordenador institucional do PIBID na UFSC. 7.7. A conselheira Sônia Maria Hickel Probst 186 

falou de sua preocupação com o relatório emitido pelo Banco Mundial a respeito das 187 

universidades públicas federais brasileiras, em que estas são apontadas como pouco 188 
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produtivas, já que atendem apenas à elite do país. Nesse sentido, sugeriu que esse relatório 189 

pudesse ser estudado de alguma forma e que fosse articulado, via Associação Nacional dos 190 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), um posicionamento por 191 

parte das universidades em relação ao documento. 7.8. Em relação ao comunicado anterior, o 192 

conselheiro João Luiz Martins informou que a ANDIFES realizaria em breve uma reunião 193 

para tratar de documento o qual deveria ser divulgado, sobre os dez mitos das universidades 194 

federais, e também para abordar as questões apontadas no relatório mencionado. 7.9. O 195 

conselheiro Alexandre Marino Costa informou que a Câmara de Graduação havia aprovado 196 

uma moção em apoio à continuidade do PIBID. Disse que o documento seria disponibilizado 197 

para todos os conselheiros no momento da convocação da próxima sessão, juntamente com 198 

toda a documentação pertinente, já que o Conselho Universitário também trataria daquele 199 

tema. O conselheiro comunicou ainda que, dentre as universidades federais avaliadas com 200 

nota máxima cinco, a UFSC havia ficado na sexta posição dentro da escala do IGC – Índice 201 

Geral de Cursos do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), destacando 202 

principalmente o trabalho dos coordenadores na obtenção desse resultado. 7.10. A conselheira 203 

Fernanda Tridapalli Fóes Linhares informou que a comunidade indígena do Morro dos 204 

Cavalos estava sofrendo ataques diários e que, na UFSC, estavam formando uma rede de 205 

apoio, com o recebimento de doações. Informou aos que quisessem ajudar que poderiam 206 

procurar a Associação dos Pós-Graduandos (APG). Por fim, comunicou que no dia 5 de 207 

dezembro haveria uma paralisação nacional contra a reforma da previdência, a qual havia sido 208 

convocada pelas centrais sindicais, e que o Sindicato dos Trabalhaores da UFSC 209 

(SINTUFSC) e o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior 210 

(ANDES) haviam aderido ao movimento. 7.11. A conselheira Josimari Telino de Lacerda fez 211 

um relato acerca dos trabalhos que estavam sendo realizados no âmbito da comissão 212 

designada para realizar o levantamento dos fatos relacionados ao processo que deu origem à 213 

operação Ouvidos Moucos e suas consequências e informou que havia solicitado a 214 

prorrogação da portaria por mais trinta dias. No entanto, colocou que, se a reunião do 215 

Conselho Universitário fosse agendada para o dia 19 de dezembro, a comissão se 216 

comprometeria a apresentar o relatório nessa data. Por haver consenso do plenário, o 217 

presidente acatou a proposição de que a sessão seguinte do Conselho ocorresse no dia 19 de 218 

dezembro de 2017. 7.12. O conselheiro Jhonathan Facin de Moura, também membro da 219 

comissão eleitoral da UFSC (COMELEUFSC), comunicou que a referida comissão havia 220 

aprovado sua primeira resolução, contendo as normas e os procedimentos da consulta 221 

informal para escolha do reitor, com a definição do seguinte calendário: inscrições de 222 

candidaturas – de 19 a 22 de fevereiro de 2018; primeiro turno – 28 de março de 2018; 223 

segundo turno (caso seja necessário) – 11 de abril de 2018. 7.13. Por fim, o presidente 224 

informou que havia recebido um documento do Sindicato dos Professores das Universidades 225 

Federais de Santa Catarina (APUFSC-Sindical), o qual, com o intuito de contribuir com os 226 

encaminhamentos iniciais da comissão eleitoral, apontava alguns pontos na proposição 227 

divulgada na Resolução nº 001/COMELEUFSC/2017 os quais a entidade julgava serem 228 

frágeis, e afirmou que despacharia o citado documento para consideração da própria 229 

Comissão. Na sequência, nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 230 

todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária 231 

executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, após ser aprovada, 232 

será assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros, estando a gravação parcial 233 

da sessão à disposição em meio digital, haja vista problemas técnicos ocorridos durante a 234 

transmissão. Florianópolis, 28 de novembro de 2017. 235 
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RETIFICAÇÃO DA ATA Nº 17 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

Registra-se que o conselheiro André Luis Ferreira Lima, representante docente do Centro de 

Ciências Agrárias, se encontrava presente na sessão, conforme atesta a lista de presença que 

se encontra anexa. 

 

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2017. 

 

 

Juliana Cidrack Freire do Vale 

Secretária-Geral 

(ORIGINAL FIRMADO) 


