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ATA Nº 6 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

Ata da sessão ordinária do Conselho 

Universitário realizada no dia 5 de junho de 

2018, às 14 horas, na sala Prof. Ayrton 

Roberto de Oliveira. 

 

Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala Prof. 1 

Ayrton Roberto de Oliveira, reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de 2 

Santa Catarina (UFSC), convocado por meio do Ofício Circular nº 6/2018/CUn, com a 3 

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

Soares, Rogério Cid Bastos, Walter Quadros Seiffert, André Luis Ferreira Lima, Alexandre 5 

Verzani Nogueira, Adair Roberto Soares dos Santos, Antonio Alberto Brunetta, Ione Ribeiro 6 

Valle, Celso Spada, Fabricio de Souza Neves, Gláucia Santos Zimmerman, Nilton da Silva 7 

Branco, Leonardo Silveira Borges, José Isaac Pilati, Everton das Neves Gonçalves, Arnoldo 8 

Debatin Neto, Antônio Renato Pereira Moro, Lisiane Schilling Poeta, Miriam Furtado 9 

Hartung, Carlos Antônio Oliveira Vieira, Maria Denize Henrique Casagrande, Lauro 10 

Francisco Mattei, Edson Roberto De Pieri, Márcio Holsbach Costa, Eugênio Simão, Maurício 11 

Girardi, João Luiz Martins, Caroline Rodrigues Vaz, Adriano Peres, Juliano Gil Nunes 12 

Wendt, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Silvia Lopes de Sena Taglialenha, Luciana 13 

Silveira Cardoso, Sônia Maria Hickel Probst, Humberto Pereira Vecchio, Giustino Tribuzi, 14 

Jaison José Bassani, Alexandra Susana Latini, José Luiz Pedreira Mouriño, Gertrudes 15 

Aparecida Dandolini, Josimari Telino de Lacerda, Alessandra de Linhares Jacobsen, Lígia 16 

Mara Santos, Tatiane Mecabô Cupello, Marcelo Bittencourt, José Geraldo Mattos, Anderson 17 

Roberto Oliveira, Rosi Corrêa de Abreu, Newton de Mendonça Barbosa Júnior, João Gabriel 18 

da Costa, Bruna Veiga de Moraes, Vitória Davi Marzola, Jhonathan Facin de Moura, 19 

Henrique Kiyoshi Ishihara, Pupella Machado Cardoso, Marcus Vinícius dos Santos e Taylana 20 

Ramos Pirocca, sob a presidência da professora Alacoque Lorenzini Erdmann, vice-reitora da 21 

UFSC. Justificaram a ausência os conselheiros Valério Valdetar Marques Portela Junior, 22 

Richard Perassi Luiz de Sousa, Crysttian Arantes Paixão, Lírio Luiz Dal Vesco, Daniel 23 

Martins, Jefferson de Oliveira Gomes e Mauricio Cappra Pauletti. Inicialmente, o presidente 24 

procedeu ao ato de posse dos professores Caroline Rodrigues Vaz e Adriano Peres,  para, na 25 

condição de titular e suplente, respectivamente, representarem o Centro de Blumenau no 26 

Conselho Universitário, com mandato a expirar-se em 25 de maio de 2020. Em seguida, 27 

colocou-se em apreciação a ordem do dia, a qual foi aprovada, com a inclusão, em regime de 28 

urgência, do processo nº 23080.035450/2018-11, referente à solicitação de alteração da data 29 

do término do semestre letivo 2018.1. Houve também a retirada do processo nº 30 

23080.082684/2017-69, que tratava da criação e de alteração de nomes de departamentos do 31 

Centro de Blumenau, haja vista que a relatora havia baixado os autos em diligência. O 32 

conselheiro Celso Spada solicitou inclusão de ponto de pauta para a próxima sessão, que 33 

tratava da rediscussão da Resolução Normativa nº 114/2017/CUn, a qual estabelecia os 34 

critérios e os procedimentos para a concessão das progressões e promoções na carreira do 35 

magistério federal no âmbito da UFSC. A solicitação de inclusão do referido assunto como 36 

ponto de pauta para a próxima sessão foi acatada pela presidência. Logo após, passou-se à 37 

ordem do dia, com a apreciação dos pontos de pauta listados a seguir. 1. Apreciação da Ata 38 
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da sessão ordinária do Conselho Universitário realizada em 24 de abril de 2018. O 39 

documento foi aprovado por unanimidade. 2. Processo nº 23080.033690/2018-73 – 40 

Apreciação da solicitação de afastamento do Reitor pro tempore para participar da III 41 

Conferência Regional de Educação Superior, na cidade de Córdoba, na Argentina. 42 

Requerente: Prof. Ubaldo Cesar Balthazar. A presidente passou a palavra ao relator Arnoldo 43 

Debatin Neto, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável ao pleito. Na fase de discussão 44 

do documento, o conselheiro João Luiz Martins solicitou a correção da informação constante 45 

no parecer acerca do quantitativo de alunos matriculados na rede privada do ensino superior 46 

brasileiro, que era de 87,7%, e não de 83,7%. A correção foi acatada pelo relator. Não 47 

havendo outras manifestações, passou-se ao regime de votação. O Conselho Universitário 48 

aprovou por unanimidade o Parecer nº 8/2018/CUn, do relator Arnoldo Debatin Neto, 49 

favorável à aprovação do afastamento do Reitor pro tempore, no período de 10 a 13 de junho 50 

de 2018, para participar da III Conferência Regional de Educação Superior, na cidade de 51 

Córdoba, na Argentina. 3. Processo nº 23080.011852/2018-12 – Apreciação da indicação 52 

de nomes pelo Conselho Universitário para compor a Comissão Permanente de Pessoal 53 

Docente (CPPD). Requerente: Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). A 54 

presidente passou a palavra ao relator Alexandre Marino Costa, que procedeu à leitura de seu 55 

parecer com a indicação dos três nomes que iriam compor a CPPD como representantes do 56 

Conselho Universitário, conforme estabelecia o inciso III do art. 2º da Resolução nº 57 

14/2008/CUn. Na oportunidade, o parecerista também fez um breve relato acerca do processo 58 

de eleição dos demais membros da CPPD, que consistia na escolha de seis representantes da 59 

carreira do magistério superior e de dois representantes do magistério da educação básica. 60 

Após discussão, passou-se à fase de votação. O Conselho Universitário aprovou por maioria a 61 

indicação dos professores Helena Ferro Blasi (Centro de Ciências da Saúde), Cintia de La 62 

Rocha Freitas (Centro de Desportos) e Marcos Vinícius Mocellin Ferraro (Colégio de 63 

Aplicação – Centro de Ciências da Educação), como titulares, e dos professores Ana Paula 64 

Marzagão Casadei (Centro de Ciências Biológicas), Fábio Zazyki Gaetto (Centro de Ciências 65 

Físicas e Matemáticas) e Edemar Roberto Andreatta (Centro de Ciências Agrárias), como 66 

suplentes, para comporem a CPPD, como representantes do Conselho Universitário. 4. 67 

Processo nº 23080.033907/2018-45 – Apreciação da indicação de nomes para compor o 68 

Comitê Institucional de Ações Afirmativas. Requerente: Secretaria de Ações Afirmativas e 69 

Diversidades (SAAD). A presidente passou a palavra ao relator Alexandre Marino Costa, que 70 

procedeu à leitura do seu parecer, favorável à indicação da nominata apresentada pela 71 

Reitoria, de acordo com os incisos II, III e IV do art. 3º da Resolução Normativa nº 72 

65/2015/CUn, que regulamenta que o referido comitê deva ser composto por vinte e um 73 

membros, cuja indicação deve contemplar a diversidade étnico-racial e de gênero, devendo 74 

ocorrer através de fóruns, dependendo da especificidade de cada segmento. Iniciada a etapa de 75 

discussão do parecer, a conselheira Miriam Furtado Hartung sugeriu que, embora a 76 

prerrogativa da indicação fosse do Gabinete do Reitor, talvez fosse interessante fazer uma 77 

consulta aos Centros de Ensino, de acordo com as especialidades, para manifestação. Em 78 

seguida, não havendo outras manifestações, a presidente passou ao regime de votação. O 79 

Conselho Universitário aprovou por unanimidade a indicação dos professores a seguir 80 

nominados para compor o Comitê Institucional de Ações Afirmativas: I – Ciências Humanas 81 

e Sociais Aplicadas – Joana Célia dos Passos do Departamento de Estudos Especializados em 82 

Educação (EED) do Centro de Ciências da Educação (CED), como titular, e Antonela Mana 83 

Imperatriz Tassinari do Departamento de Antropologia (ANT) do Centro de Filosofia e 84 

Ciências Humanas (CFH), como suplente; II – Ciências Exatas e Engenharias – William 85 

Gerson Matias do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental (ENS) do Centro 86 

Tecnológico (CTC), como titular, e Marcelo Henrique Romano Tragtenberg do Departamento 87 

de Física do CFH, como suplente; e III – Ciências Biológicas, da Saúde e Agrárias – Francis 88 
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Solange Vieira Tourinho do Departamento de Enfermagem (NFR) do Centro de Ciências da 89 

Saúde (CCS), como titular, e Marlene Grade do Departamento de Zootecnia e 90 

Desenvolvimento Rural (DZDR) do Centro de Ciências Agrárias (CCA), como suplente. 91 

Antes de passar ao próximo ponto de pauta, a presidente consultou o plenário se o processo de 92 

alteração do calendário acadêmico poderia ser analisado na sequência, visto que a ordem em 93 

que este seria apreciado não havia sido definida no momento da votação da ordem do dia. Por 94 

haver consenso, o Conselho passou à análise do referido assunto. 5. Processo nº 95 

23080.035450/2018-11 – Solicitação de alteração da data do término do semestre letivo 96 

2018.1. Requerente: Pró-Reitoria de Graduação. A presidente passou a palavra ao relator 97 

Arnoldo Debatin Neto, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável à proposta de 98 

alteração da data de término do semestre letivo 2018.1 para o dia 6 de julho de 2018, 99 

conforme encaminhamento do Departamento de Administração Escolar. Na etapa de 100 

discussão do parecer, o conselheiro Alexandre Marino Costa, Pró-Reitor de Graduação, 101 

ressaltou que o ajuste havia sido necessário tendo em vista a necessidade de suspensão das 102 

atividades acadêmicas devido à crise de falta de abastecimento decorrente do movimento de 103 

greve nacional dos caminhoneiros. Explicou as providências que haviam sido tomadas e o 104 

trâmite seguido pela Pró-Reitoria para o ajuste da integralização das atividades acadêmicas e 105 

o cumprimento dos cem dias letivos. Após esclarecimentos, passou-se ao regime de votação. 106 

O Conselho Universitário aprovou por unanimidade o Parecer nº 9/2018/CUn, do relator 107 

Arnoldo Debatin Neto, favorável à aprovação do remanejamento, de 4 para 6 de julho de 108 

2018, do término do primeiro semestre letivo de 2018 dos cursos de graduação semestrais nos 109 

campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos e Florianópolis. Considerando que o campus de 110 

Joinville havia iniciado suas atividades em data diferente do restante da UFSC, ficou 111 

estabelecido que a referida unidade estabelecesse a melhor estratégia para o cumprimento dos 112 

dias letivos, de acordo com as suas especificidades. Registra-se ainda que o início do período 113 

excepcional de matrícula (coordenadorias e departamentos – curso de inverno) com oferta 114 

especial em disciplinas pelos departamentos de ensino em atendimento às necessidades dos 115 

cursos ficou aprovado para o període de 7 a 28 de julho de 2018. 6. Processo nº 116 

23080.025789/2016-30 – Apreciação do recurso interposto pelo requerente contra o 117 

Julgamento nº 54/2017/SEAI, referente ao resultado de Processo Administrativo 118 

Disciplinar. Requerente: Gean Carlos Matias. A presidente passou a palavra ao relator José 119 

Isaac Pilati, que procedeu à leitura de seu parecer, em razão do recurso interposto contra a 120 

decisão do Reitor, apresentado pelo servidor indiciado no Processo Administrativo 121 

Disciplinar. O parecerista apresentou breve histórico de todo o ocorrido e, em seguida, passou 122 

à análise dos fundamentos jurídicos, com vistas a acolher o recurso dirigido ao Conselho 123 

Universitário. Na etapa de discussão do parecer, inicialmente o conselheiro Lauro Francisco 124 

Mattei fez ponderações acerca das atribuições das instâncias nas quais o processo havia 125 

tramitado, bem como fez uma reflexão sobre qual era o ganho da instituição ao deixar um 126 

processo com questões já vencidas entre as partes seguir tramitando. O conselheiro Márcio 127 

Holsbach Costa chamou a atenção para os recursos humanos e financeiros gastos em relação a 128 

processos daquela natureza, argumentando que naquele caso não bastava um acordo 129 

extrajudicial, haja vista que houve problemas causados dentro da instituição. Após outras 130 

manifestações favoráveis e contrárias ao acolhimento do recurso e das considerações finais do 131 

relator, que colocou que a prática jurídica atual era de conciliação, a presidente passou o 132 

assunto ao regime de votação. O Conselho Universitário aprovou por ampla maioria o Parecer 133 

nº 12/2018/CUn do relator José Isaac Pilati, o qual conhece o recurso interposto por Gean 134 

Carlos Matias e concede a este provimento, com o efeito de decretar a prescrição da pena de 135 

advertência contra o impetrante, e com a determinação do arquivamento dos autos. 7. 136 

Processo nº 23080.033454/2018-57 – Apresentação do Relatório Final da Comissão 137 

instituída pela Portaria nº 2394/2017/GR, com o objetivo de realizar o levantamento dos 138 
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fatos relacionados ao processo que deu origem à operação Ouvidos Moucos e de suas 139 

consequências. Proponente: Josimari Telino de Lacerda – Presidente da Comissão. 140 

Apresentação: Comissão instituída pela Portaria nº 2394/2017/GR. A presidente passou a 141 

palavra à conselheira Josimari Telino de Lacerda para que procedesse à apresentação do 142 

relatório. A conselheira iniciou sua fala enfatizando o objetivo da referida comissão, que 143 

havia sido realizar o levantamento dos fatos relacionados ao processo que deu origem à 144 

operação Ouvidos Moucos e de suas consequências, com vistas a produzir esclarecimentos 145 

sobre a crise na qual a UFSC havia sido colocada, haja vista a operação realizada pela Polícia 146 

Federal em 14 de setembro de 2017, envolvendo denúncias de irregularidades nos cursos de 147 

Ensino a Distância da Universidade Aberta do Brasil (EaD-UAB) ofertados pela UFSC. Na 148 

sequência, fez uma explanação acerca dos métodos adotados pela comissão, que havia 149 

realizado seus trabalhos no período compreendido entre 26 de outubro de 2017 a 19 de março 150 

de 2018. Enfatizou que o resultado do trabalho havia gerado um relatório de cinquenta e oito 151 

páginas, com dezenove pastas de documentos, com a seguinte estruturação: experiência da 152 

UFSC no EaD e no Sistema UAB, denúncias e/ou suspeitas de irregularidades nos cursos EaD 153 

do Sistema UAB/UFSC e o impacto da Operação Ouvidos Moucos. A conselheira apresentou 154 

com detalhes cada um dos tópicos citados. Em relação à experiência da UFSC no EaD e no 155 

Sistema UAB, destacou a experiência prévia da Universidade na prática do ensino a distância 156 

e o histórico de atuação da UFSC com a UAB. Quanto ao segundo tópico, referente às 157 

denúncias e/ou suspeitas de irregularidades, falou sobre as diligências e requisições 158 

solicitadas pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da União 159 

(TCU) à UFSC, bem como sobre as respostas fornecidas pela Universidade. Por fim, colocou 160 

que os impactos da operação haviam sido a perda trágica do reitor e o afastamento dos 161 

professores que, até aquela data, ainda se encontravam proibidos de acessar as dependências 162 

da UFSC; a crise interna e o abalo emocional de grande parte da comunidade; a interferência 163 

externa na autonomia universitária; e a perda de credibilidade e de recursos financeiros. Como 164 

considerações finais, a conselheira esclareceu que aquele era o relato que a comissão havia 165 

conseguido elaborar e que naquele momento estava submetendo à apreciação do Conselho 166 

Universitário. Informou ainda que o relatório estava embasado nas informações às quais a 167 

comissão havia tido acesso, não podendo assegurar que se refiria à completude dos fatos; que, 168 

durante todo o período em que trabalhou, a comissão havia se empenhado em coletar o maior 169 

número de informações possíveis e que fizera esforços para apresentar um relato dos 170 

acontecimentos sem julgamento de valor, em cumprimento à designação do Conselho. 171 

Finalmente, disse que a comissão esperava que o documento pudesse auxiliar a comunidade 172 

universitária no entendimento dos fatos ocorridos e que seus membros se colocavam à 173 

disposição do Conselho para esclarecimentos que julgassem necessários e que fossem de seu 174 

conhecimento. Após a apresesentação do relatório, a presidente retomou a palavra e passou às 175 

considerações do plenário, que fez uma ampla discussão acerca dos pontos levantados pela 176 

comissão, bem como dos fatos ocorridos. Foram suscitados encaminhamentos no sentido de 177 

tornar público o documento e a sua forma de publicação, bem como discutiu-se a 178 

possibilidade de seu envio aos órgãos externos e/ou autoridades envolvidas no processo. 179 

Também foi aventada a ideia de que o Conselho Universitário pudesse tomar alguma 180 

providência no sentido de reivindicar a reintegração dos professores que se encontravam 181 

afastados de suas atividades acadêmicas na UFSC. Assim, foi relembrada a proposta de 182 

moção, que tratava do afastamento/exílio desses professores, de iniciativa do conselheiro João 183 

Luiz Martins, cujo teor fora inicialmente discutido e modificado em sessão realizada em 27 de 184 

fevereiro de 2018. Naquela ocasião foi acordado que o conselheiro José Isaac Pilati redigiria 185 

uma nova minuta, a qual seria objeto de análise em reunião posterior, mas o assunto 186 

permaneceu aguardando deferimento para inclusão na pauta. Foi sugerida, ainda, a realização 187 

de prévia consulta à Procuradoria Federal junto à UFSC ou a professores que fossem 188 
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especialistas na área de Direito, antes de qualquer providência a respeito, para a elaboração de 189 

uma relatoria minuciosa acerca das reais possibilidades legais. Por fim, diante do adiantado da 190 

hora e da falta de quórum, e tendo em vista sugestão para realização de convocação de uma 191 

sessão extraordinária, o mais breve possível, para discutir especificamente o assunto em tela, 192 

a presidente propôs a suspensão da reunião para discussão do tema em nova data a ser 193 

verificada oportunamente pela Administração Central. Registra-se que restou pendente a 194 

apresentação do Relatório Final da Comissão da Memória e Verdade no âmbito da UFSC, o 195 

qual estava pautado como último ponto. Na sequência, por haver consenso entre os presentes, 196 

a presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a sessão, da qual, para constar, eu, 197 

Juliana Cidrack Freire do Vale, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei 198 

a presente ata, que, após ser aprovada, será assinada pela senhora presidente e pelos demais 199 

conselheiros, estando a gravação integral da sessão à disposição em meio digital. 200 

Florianópolis, 5 de junho de 2018. 201 


