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ATA Nº 21 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

Ata da sessão extraordinária do 
Conselho Universitário realizada no dia 
17 de dezembro de 2019, às 14 horas, na 
sala Ayrton Roberto de Oliveira. 
 

 
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, 1 
reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), 2 
convocado por meio do Ofício Circular nº 21/2019/CUn, em caráter extraordinário, para 3 
apreciação e deliberação das matérias nos termos da convocação anteriormente preparada e 4 
enviada a todos os conselheiros por meio eletrônico. Compareceram, conforme atesta a lista 5 
de frequência subscrita em apartado: Alacoque Lorenzini Erdmann, Alexandre Marino Costa, 6 
Cristiane Derani, Armando Albertazzi Gonçalves Jr., Graziela de Luca Canto, Walter Quadros 7 
Seiffert, Jane Mara Block, Alexandre Verzani Nogueira, Oscar Bruna-Romero, Antônio 8 
Alberto Brunetta, Rosalba Maria Cardoso Garcia, Celso Spada, Fabrício de Souza Neves, 9 
Edevard José de Araújo, Lício Hernanes Bezerra, José Isaac Pilati, Samuel da Silva Matos, 10 
Everton das Neves Gonçalves, Arnoldo Debain Neto, Richard Perassi L. de Sousa, Juliano 11 
Dal Pupo, Miriam Furtado Hartung, Paulo Pinheiro Machado, Irineu Manoel de Souza, Pedro 12 
Antonio de Melo, Sérgio Peters, Márcio Holsbach Costa, João Luiz Martins, Juliano Gil 13 
Nunes Wendt, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Rafael Gallina Delatorre, André 14 
Vanderlinde da Silva, Renato Oba, Jonny Carlos da Silva, Pedro Fiaschi, Sandra Regina 15 
Carrieri de Souza, Vanessa Oliveira, Eduardo de Mello Garcia, Tiago Pasito Schultz, Iclicia 16 
Viana, Ronaldo David Viana Barbosa, Karina Jansen Beirão, Karine Albrescht Kerr, Antônio 17 
Marcos Machado, Humberto Roesler Martins, Lucas Pereira da Silva, Gustavo Alexssandro 18 
Tonini, Camilla de Amorim Ferreira, Sergio Leandro da Silva, Cauê Fernando de Menezes 19 
Dias, Mateus Engel Voigt, Andrey Victor de Souza Santiago e Marco Antônio M. Pinheiro 20 
Machado, sob a presidência do professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC. Foi 21 
justificada a ausência dos seguintes conselheiros: Daniel Ricardo Castelan, Guilherme 22 
Ernanni Vieira, Luana Renostro Heinen, Lucas Weihmann, Antônio Renato Pereira Moro, 23 
José Leomar Todesco, Maique Biavatti, Caroline Rodrigues Vaz, Carlos Antônio Oliveira 24 
Vieira, Glauber Wagner, Adriano Péres, Sebastião Roberto Soares, Fernanda Müller, Débora 25 
Cristina de Sampaio Peixe e Crysttian Paixão. Após a constatação da presença de quórum, o 26 
presidente saudou os presentes e deu início aos trabalhos da reunião. Primeiramente, 27 
procedeu-se ao ato de posse dos novos conselheiros representantes dos servidores técnico-28 
administrativos em educação da Universidade no Conselho Universitário, com mandato a 29 
expirar em 8 de dezembro de 2021,  conforme os termos das Portarias nº 2658/2019/GR; 30 
2660/2019/GR; 2661/2019/GR; 2662/2019/GR; 2663/2019/GR; 2664/2019/GR e 31 
2666/2019/GR, publicadas no Boletim Oficial da UFSC. Foi também empossado o discente 32 
Andrey Victor de Souza Santiago, na condição de membro suplente, para representar o corpo 33 
discente da graduação, com mandato a expirar em 25 de novembro de 2020, conforme os 34 
termos da Portaria nº 2668/2019/GR, publicada no Boletim Oficial da UFSC. Após o rito de 35 
posse, o presidente questionou se todos haviam tido conhecimento da pauta encaminhada por 36 
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e-mail e se havia alguma consideração a ser feita. Foi concedida a palavra ao conselheiro 37 
Arnoldo Debatin Neto, que solicitou a antecipação de apreciação do item nº 4 da pauta, sob 38 
sua relatoria, pois havia algumas dúvidas relativas à indicação de membro que já integrava o 39 
Conselho  de Curadores como representante titular. Ficou definido que o item seria retirado de 40 
pauta uma vez que tal situação precisaria ser revista. Foi dada a palavra ao professor Armando 41 
Albertazzi Jr., que, representando o conselheiro Sebastião Roberto Soares, solicitou retirada 42 
de pauta do item nº 3, para que o processo fosse apreciado na presença do relator, que se 43 
encontrava em férias regulares. A solicitação restou aprovada pelo Conselho. Dando 44 
prosseguimento, o presidente colocou em apreciação a ata relativa à sessão de 29 de outubro 45 
de 2019, porém foi solicitado que o documento fosse retirado de pauta, haja vista que ele não 46 
havia sido distribuído previamente aos conselheiros. Ato contínuo, o presidente submeteu à 47 
apreciação do colegiado os processos constantes da pauta, a seguir listados. 1. Apreciação da 48 
ata relativa à sessão de 29 de outubro de 2019. Registre-se que ata foi retirada de pauta, 49 
considerando que não havia sido encaminhada por meio de correio eletrônico com 50 
antecedência. 2. Processo nº 23080.082570/2019-81. Objeto. Apreciação do Plano de 51 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade Federal de Santa Catarina para o 52 
período de 2020 a 2024. Com a palavra, o relator fez a leitura de seu parecer e prestou 53 
esclarecimentos a seu respeito, com a projeção de seu conteúdo em tela, e proferiu voto 54 
favorável à aprovação do PDI da UFSC para o período de 2020 a 2024. Em seguida, foi 55 
concedida oportunidade para discussão sobre o assunto. O conselheiro Antônio Alberto 56 
Brunetta disse que, em consulta ao processo no sistema SPA, verificou que algumas 57 
informações estariam incorretas, como o número de uma resolução citada, necessitando de 58 
ajustes. O conselheiro Marco Antonio Pinheiro Machado expressou algumas de suas dúvidas, 59 
por exemplo, se estaria previsto no documento algum investimento em capital na estrutura de 60 
permanência na Universidade. Em resposta, o relator disse que havia essa previsão. Durante a 61 
deliberação sobre a matéria, não houve intervenções para alteração no Parecer nº 62 
24/2019/CUn, o qual foi submetido à votação e aprovado por unanimidade pelo plenário. 3. 63 
Processo nº 23080.007086/2019-72. Objeto: Apreciação da proposta de revisão da 64 
Resolução Normativa nº 053/CUn/2015, que trata do Programa de Monitoria de 65 
Graduação, sob relatoria do conselheiro Sebastião Roberto Soares. O processo foi retirado de 66 
pauta, devido ao pedido feito pelo substituto do conselheiro relator no início da sessão. 4. 67 
Processo nº 23080.083420/2019-94. Objeto: Apreciação da indicação de nome para 68 
compor a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD/UFSC) na condição de 69 
membro pro tempore, conforme o contido no Ofício nº 017/2019/CPPD, sob relatoria do 70 
conselheiro Arnoldo Debatin Neto. O relator suscitou dúvidas quanto à indicação do professor 71 
Leonardo Francisco Schwinden, pois o mesmo era representante titular do Centro de Ciências 72 
da Educação (CED) no Conselho de Curadores. Foi então solicitada a retirada do processo de 73 
pauta para melhor análise, restando tal solicitação aprovada. 5. Processo nº 74 
23080.082873/2019-01. Objeto: Apreciação do processo de renovação da autorização 75 
para a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) atuar como 76 
fundação de apoio do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), sob relatoria do 77 
conselheiro Antônio Renato Pereira Moro. Tendo em vista a ausência justificada do relator, o 78 
conselheiro Juliano Dal Pupo fez a leitura de seu parecer, o qual também foi projetado em 79 
tela. Aberta a fase de discussões, o conselheiro Lucas Pereira da Silva afirmou que não havia 80 
informações suficientes nas peças do processo disponibilizado no SPA para poder votar 81 
acerca do assunto. O professor Armando Albertazzi comentou que a FEESC, em 2019, foi 82 
reconhecida como a melhor fundação de apoio do país, e que era um das fundações que 83 
atuavam junto à Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.), o que, em seu entendimento, seria 84 
evidência de que ela estava funcionando bem. Além disso, na qualidade de 85 
usuário/pesquisador, declarou que não havia visto nenhuma perda na qualidade dos serviços 86 
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da fundação. A conselheira Graziela de Luca Canto disse que não havia nenhum registro 87 
formal de reclamação quanto à fundação em questão na  Pró-reitoria de Extensão (PROEX) e 88 
pediu que o professor Armando Albertazzi falasse acerca da Pró-Reitoria de Pesquisa 89 
(PROPESQ), haja vista que aquelas eram as duas pró-reitorias que trabalhavam diretamente 90 
com as fundações de apoio. O conselheiro Armando Albertazzi respondeu dizendo que não 91 
tinha conhecimento de registro de reclamação na PROPESQ com relação à degradação da 92 
qualidade dos serviços da referida fundação. Em seguida, em regime de votação, o Conselho 93 
Universitário, com base no voto consubstanciado no parecer do relator,  deliberou por maioria 94 
de votos pela aprovação dos termos do Parecer nº 25/2019/CUn. 6. Informes gerais. O 95 
conselheiro Irineu Manoel de Souza lamentou que o processo relativo ao regimento do Centro 96 
Socioeconômico não havia sido pautado. Em resposta, a relatora Cátia  Regina Carvalho 97 
informou que o parecer ainda não estava finalizado, dado que o processo havia sido baixado 98 
em diligência. Acrescentou que, logo finalizasse o documento, o Conselho seria informado. O 99 
conselheiro João Luiz Martins pediu que o processo referente ao regimento do Centro de 100 
Blumenau também fosse apreciado o quanto antes. O presidente replicou que haveria uma 101 
sessão especial para apreciá-los assim que prontos os pareceres. O conselheiro Arnoldo 102 
Debatin Neto pediu que os processos de dignidades e também o relativo à criação do 103 
Departamento de Animação fossem apreciados em sessão oportuna. O conselheiro Ronaldo 104 
David Viana Barbosa informou que encaminhou o relatório de atividades da Corregedoria-105 
Geral da UFSC, bem como convidou os conselheiros a colaborarem na supervisão dos 106 
trabalhos da Corregedoria, a fim de que os mecanismos internos da instituição fossem 107 
aperfeiçoados. Facultada a palavra aos presentes e não havendo manifestação, o presidente 108 
retomou a palavra e parabenizou os novos conselheiros, desejando a todos um bom trabalho, 109 
que implicasse a melhora da qualidade das decisões do Conselho, o que refletiria na qualidade 110 
da Universidade. Também parabenizou e agradeceu a comissão do PDI pelo trabalho 111 
efetuado. Comentou acerca do aniversário de 59 anos da Instituição que ocorreria no dia 112 
seguinte, e falou dos eventos de comemoração a serem realizados. Disse que haveria uma 113 
sessão especial no Centro de Cultura e Eventos Reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, com 114 
uma homenagem à manutenção das fortalezas, e que às 20 horas haveria uma sessão solene 115 
comemorativa aos 59 anos. Lembrou que a partir do dia 23 de dezembro de 2019 o expediente 116 
da Universidade mudaria, alterando-se para o horário de verão. Por fim, desejou a todos um 117 
feliz Natal e que 2020 fosse um ano de realizações e avanços. Também celebrou o trabalho de 118 
todos naquele ano ao dizer que ele permitiu que a UFSC fosse classificada em quarto lugar no 119 
Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação (MEC). Finalizados os trabalhos do dia, o 120 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, 121 
Raquel Pinheiro, secretária-geral dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, 122 
uma vez aprovada, será assinada pelo presidente e pelos demais conselheiros. Registre-se que 123 
a sessão foi transmitida via web e que segue gravada com o registro das manifestações dos 124 
presentes, dos encaminhamentos adotados, e que ela poderá ser consultada na página dos 125 
Órgãos Deliberativos Centrais. Florianópolis, 17 de dezembro de 2019.  126 
 
Lista de assinaturas de aprovação da Ata da sessão extraordinária do Conselho Universitário 
realizada no dia 17 de dezembro de 2019, às 14 horas na sala Ayrton Roberto de Oliveira. 

REPRESENTAÇÃO ASSINATURA 

Presidente 
Prof. Ubaldo Cesar Balthazar  
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Vice-Presidente 
Prof.ª Alacoque L. Erdmann 

  

Pró-Reitor de Extensão 
(PROEX) 

  

Pró-Reitor de Graduação 
(PROGRAD) 

  

Pró-Reitor de Pesquisa 
(PROPESQ) 

  

Pró-Reitor de Pós-Graduação 
(PROPG)  

 

Centro de Ciências Agrárias 
(CCA) 
Diretor 

  

Centro de Ciências Agrárias 
(CCA) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro de Ciências Biológicas 
(CCB) 

Diretor ou Vice-Diretor 
  

Centro de Ciências Biológicas 
(CCB) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro de Desportos 
(CDS) 

Diretor ou Vice-Diretor 
  

Centro de Desportos 
(CDS) 

Prof. titular ou seu suplente 
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Centro de Comunicação e Expressão 
(CCE) 

Diretor ou Vice-Diretor 
  

Centro de Comunicação e Expressão 
(CCE) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas 

(CFH) 
Diretor ou Vice-Diretor   

Centro de Filosofia e Ciências 
Humanas 

(CFH) 
Prof. titular ou seu suplente  

Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas 

(CFM) 
Diretor ou Vice-Diretor  

Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas 

(CFM) 
Prof. titular ou seu suplente 

 
Centro de Ciências Jurídicas 

(CCJ) 
Diretor ou Vice-Diretor 

  

Centro de Ciências Jurídicas 
(CCJ) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) 

Diretor ou Vice-Diretor 
  

Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) 

Prof. titular ou seu suplente 

 
Centro Socioeconômico 

(CSE) 
Diretor ou Vice-Diretor 
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Centro Socioeconômico 
(CSE) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro Tecnológico 
(CTC) 

Diretor ou Vice-Diretor 
  

Centro Tecnológico 
(CTC) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro de Ciências, Tecnologias e 
Saúde 
(CTS) 

Diretor ou Vice-Diretor   
Centro de Ciências, Tecnologias e 

Saúde 
(CTS) 

Prof. titular ou seu suplente   

Centro de Ciências Rurais 
(CCR) 

Diretor ou Vice-Diretor 
  

Centro de Ciências Rurais 
(CCR) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro Tecnológico de Joinville 
(CTJ) 

Diretor ou Vice-Diretor 
 

Centro Tecnológico de Joinville 
(CTJ) 

Prof. titular ou seu suplente 
  

Centro Tecnológico, de Ciências 
Exatas e Educação 

(CTE) 
Diretor ou Vice-Diretor   

Centro Tecnológico, de Ciências 
Exatas e Educação 

(CTE) 
Prof. titular ou seu suplente   
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Prof. de Educação Básica da UFSC 
(EBTT) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Extensão 
(CEx) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Extensão 
(CEx) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Extensão 
(CEx) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Graduação 
(CGRAD) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Graduação 
(CGRAD) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Graduação 
(CGRAD) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Pesquisa 
(CPESQ) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Pesquisa 
(CPESQ) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Pesquisa 
(CPESQ) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Pós-Graduação 
(CPG) 

Titular ou seu suplente 
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Câmara de Pós-Graduação 
(CPG) 

Titular ou seu suplente 
  

Câmara de Pós-Graduação 
(CPG) 

Titular ou seu suplente 
  

Servidor técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente   

Servidor Técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente   

Servidor técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente   

Servidor técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente  

Servidor técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente   

Servidor técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente 

  

Servidor técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente   

Servidor técnico-administrativo em 
Educação da UFSC 

(STAE) 
Titular ou seu suplente   

Corpo discente graduação da UFSC 
(DCE) 

Titular ou seu suplente 
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Corpo discente graduação da UFSC 
(DCE) 

Titular ou seu suplente 
  

Corpo discente graduação da UFSC 
(DCE) 

Titular ou seu suplente 
 

Corpo discente graduação da UFSC 
(DCE) 

Titular ou seu suplente 
  

Corpo discente graduação da UFSC 
(DCE) 

Titular ou seu suplente 
  

Corpo discente graduação da UFSC 
(DCE) 

Titular ou seu suplente 
  

Corpo discente pós-graduação da 
UFSC 
(APG) 

Titular ou seu suplente   
Corpo discente pós-graduação da 

UFSC 
(APG) 

Titular ou seu suplente 
 Corpo discente pós-graduação da 

UFSC 
(APG) 

Titular ou seu suplente 
 Corpo discente pós-graduação da 

UFSC 
(APG) 

Titular ou seu suplente 
 

Representante da comunidade 
externa (FIESC) 

Titular ou seu suplente 
  

Representante da comunidade 
externa (vacante) 

Titular ou seu suplente 
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Representante da comunidade 
externa (vacante) 

Titular ou seu suplente 
  

Representante da comunidade 
externa (vacante) 

Titular ou seu suplente 
  

Representante da comunidade 
externa (vacante) 

Titular ou seu suplente 
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