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Ata da sessão ordinária do Conselho Universitário 
realizada no dia 10 de março de 2020, às 14 horas 
na sala prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 
 

Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 14 horas, reuniu-se o Conselho 1 
Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), em caráter ordinário, 2 
convocado por meio do Ofício Circular nº 005/2020/SODC/CUn, para apreciação e deliberação 3 
da matéria nos termos da convocação anteriormente preparada e enviada a todos os 4 
conselheiros via correio eletrônico. Compareceram à sessão, conforme atesta a lista de 5 
frequência subscrita em apartado: Alexandre Marino Costa, Cristiane Derani, Sebastião Roberto 6 
Soares, Rogério Cid Bastos, Walter Quadros Seiffert, Jane Mara Block, Alexandre Verzani 7 
Nogueira, Oscar Bruna-Romero, Rosalba Maria Cardoso Garcia, Celso Spada, Fabricio de Souza 8 
Neves, Claudia Ângela Maziero Volpato, Nilton da Silva Branco, José Isaac Pilati, Samuel da Silva 9 
Mattos, Everton das Neves Gonçalves, Arnoldo Debatin Neto, Antônio Renato Pereira Moro, 10 
Rogério Luiz de Souza, Carlos Antônio Oliveira Vieira, Paulo Pinheiro Machado, Irineu Manoel 11 
de Souza, Pedro Antonio de Melo, Edson Roberto De Pieri, Márcio Holsbach Costa, Eugênio 12 
Simão, João Luiz Martins, Caroline Rodrigues Vaz, Juliano Gil Nunes Wendt, Cátia Regina Silva 13 
de Carvalho Pinto, Guilherme Ernani Vieira, Valdir Alvim da Silva, Renato Oba, Luana Renostro 14 
Heinen, Jonny Carlos da Silva, Fernanda Müller, Sandra R. Carrieri de Souza, Eduardo de Mello 15 
Garcia, Larissa Regina Topanotti, Ronaldo David Viana Barbosa, Karine Albrescht Kerr, Antônio 16 
Marcos Machado, Lucas Pereira da Silva, Gustavo Alexssandro Tonini, Camilla de Amorim 17 
Ferreira, Ana Lara Schlindwein da Silva, Gabriel César de Andrade, Taylana Ramos Pirocca e 18 
Marco Antônio Marcon Pinheiro Machado, sob a presidência do professor Ubaldo Cesar 19 
Balthazar, reitor da UFSC. Justificaram sua ausência os conselheiros Crysttian Arantes Paixão, 20 
Gloria Regina Botelho, Miriam Hartung, Glauber Wagner, Juliano Dal Pupo e suplente Luiz 21 
Guilherme Guglielmo, Sandra Regina Carrieri e Jocemara Triches. Havendo o quórum regular, o 22 
presidente abriu os trabalhos. Precedendo a ordem do dia, solicitou que fosse feita a apuração 23 
dos votos relativos às concessões de dignidades acadêmicas da sessão que havia ocorrido no 24 
período da manhã. Nesse ínterim, chamou como escrutinadores, os conselheiros Antonio 25 
Alberto Brunetta e Fabricio de Souza Neves, bem como a equipe da Secretaria para fazer a 26 
conferência. Foi constatado um total de 47 (quarenta e sete) votos ao professor Antônio Carlos 27 
Wolkmer, sendo 46 (quarenta e seis) favoráveis e 1 (um) voto contrário à concessão do título; à 28 
professora Ilse Scherer Warren, um total de (48) quarenta e oito votos, sendo a totalidade 29 
favorável à concessão do título; ao professor e jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, um total de 48 30 
(quarenta e oito) votos, sendo 46 (quarenta e seis) favoráveis e 2 (dois) contrários à concessão 31 
do título; e, ao cineasta Sylvio Back, um total de 49 (quarenta e nove) votos, sendo 45 32 
(quarenta e cinco) favoráveis, 3 (três) contrários e 1 (um) voto em branco à concessão do título. 33 
No entanto, foram verificadas duas inconsistências na votação, que foram o registro de 48 34 
(quarenta e oito) votantes, mas de apenas 47 (quarenta e set) votos a Antônio Wolkmer e de 49 35 
(quarenta e nove) votos, sendo 1 (um) em branco, a Sylvio Back. Portanto, a um candidato teria 36 
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faltado uma cédula e, para outro, sobrado. A segunda inconsistência é que a lista de presença 37 
da sessão realizada na manhã continha 42 (quarenta e duas) assinaturas. Imediatamente após 38 
apuração, foi consultado quem não havia assinado. Retomada a palavra, o presidente observou 39 
que alguém poderia ter votado sem ter assinado a lista de presença da sessão da manhã, haja 40 
vista que a urna havia ficado aberta também no período da tarde para votação. O presidente 41 
sugeriu dois encaminhamentos, quais fossem a realização de uma chamada para verificação 42 
dos votantes e a realização de uma nova votação. Com a palavra, o conselheiro Paulo Pinheiro 43 
sugeriu que o resultado fosse homologado e que as inconsistências fossem posteriormente 44 
reparadas pela Secretaria. Com a palavra, o conselheiro João Martins corroborou o 45 
encaminhamento exposto pelo conselheiro Paulo Pinheiro e salientou que a homologação do 46 
resultado não implicaria numa mudança conceitual na concessão de título aos candidatos. 47 
Logo, seguindo o encaminhamento proposto, o presidente homologou a votação e solicitou 48 
que a Secretaria procedesse aos ajustes necessários. Antes de passar aos itens a serem 49 
apreciados, o presidente disse que recebera a solicitação de participação de uma discente do 50 
curso de Direito para que pudesse expor algumas questões acadêmicas que não haviam sido 51 
resolvidas nas instâncias administrativas. Em seguida, esclareceu que, como não havia pedido 52 
formal, a participação não seria acolhida. Logo após, o presidente lembrou os presentes do 53 
agendamento da sessão solene do Conselho Universitário de outorga do título de professor 54 
emérito ao docente Dilvo Ilvo Ristoff, a qual havia sido postergada para depois da realização da 55 
votação dos títulos, conforme sessão ocorrida de manhã. Em discussão, deliberou-se entre os 56 
presentes que a Secretaria consultasse cada candidato quanto à disponibilidade de datas para 57 
agendamento de solenidade. Na sequência, a representação dos servidores técnico-58 
administrativos em Educação da UFSC solicitou a inclusão, em reunião oportuna, de discussão 59 
sobre a alteração do Estatuto da UFSC, no que dizia respeito à garantia de carga horária para as 60 
representações STAEs em atividades relativas aos Conselhos. Nesse ínterim, a conselheira 61 
Sandra Regina Carrieri comentou sobre a liberação para participação das representações dos 62 
STAEs no CUn. A conselheira relatou que sua suplente não tivera liberação da chefia imediata 63 
para participar da reunião do período da manhã, na qual a conselheira Sandra não poderia 64 
estar presente, alegando que seu nome não estava na convocação da sessão. Corroborando as 65 
falas anteriores no que concernia à representação de STAEs, manifestou-se também acerca do 66 
ofício que as chefias haviam recebido, no qual foram destacadas as necessidades de diálogo e 67 
participação de servidores técnico-administrativos em Educação nas sessões do Conselho. Em 68 
resposta, o presidente pediu que a questão fosse formalizada, para que entrasse em pauta de 69 
uma reunião subsequente. Na sequência, o presidente convidou o conselheiro Ronaldo David 70 
Viana Barbosa a vir à frente para receber um Certificado de Mérito no qual o conselheiro era 71 
reconhecido pela Administração Central por sua atuação durante seu mandato como 72 
corregedor-geral da UFSC. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Viana Barbosa agradeceu pela 73 
honraria, manifestou seu apreço pela Universidade e disse que continuaria à disposição da 74 
instituição. Dando continuidade, procedeu-se à apreciação dos itens de pauta, conforme 75 
listados a seguir. 1. Apreciação e aprovação das atas das sessões realizadas em 29 de outubro 76 
de 2019; 5 de novembro de 2019; e 26 de novembro de 2019. Foi dispensada a leitura das 77 
atas, considerando que todos haviam tido conhecimento de seu conteúdo previamente, haja 78 
vista que elas haviam sido encaminhadas por correio eletrônico com as devidas correções. O 79 
presidente submeteu à discussão e votação as atas, as quais foram aprovadas por unanimidade, 80 
sem ressalvas. 2. Processo nº 23080.007086/2019-72. Requerente: Alexandre Marino Costa. 81 
Objeto: Apreciação da proposta de revisão da Resolução Normativa nº 053/CUn/2015, que 82 
trata do Programa de Monitoria de Graduação, sob relatoria do conselheiro Sebastião Roberto 83 
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Soares. Registre-se a participação neste item de Janaina Santos Macedo, coordenadora de 84 
avaliação e apoio pedagógico da Pró-Reitoria de Graduação. O relator foi solicitado a fazer a 85 
leitura do parecer. Após a leitura, foi concedida oportunidade ao plenário para esclarecimentos 86 
e discussões. Na fase de discussão, houve pedido de vista dos autos pelo conselheiro Antônio 87 
Marcon Pinheiro Machado, restando adiada a deliberação acerca do assunto. 3. Processo nº 88 
23080.076725/2019-40. Requerente: Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB). Objeto: 89 
Apreciação da solicitação de indicação de nomes para compor o Conselho Curador da 90 
FUNJAB, sob relatoria do conselheiro Juliano Gil Nunes Wendt. Com a palavra, o relator expôs 91 
seu parecer. Na sequência, foi aberta a fase de discussões. Após esclarecimentos necessários, o 92 
Conselho Universitário aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 09/2020/CUn. 4. 93 
Solicitação Digital nº 086656/2019. Requerente: Fundação de Estudos e Pesquisas 94 
Socioeconômicos (FEPESE). Objeto: Apreciação da solicitação de indicação de nome para 95 
compor o Conselho Curador da FEPESE em substituição ao professor Luiz Alberton, na 96 
condição de membro titular, sob relatoria do conselheiro Juliano Gil Nunes Wendt. Com a 97 
palavra, o relator efetuou a leitura de seu parecer. Após a leitura, foi concedida oportunidade 98 
ao plenário para esclarecimentos e discussões, não tendo sido registradas propostas de 99 
alteração. Em votação, o Parecer nº 10/2020/CUn foi aprovado por unanimidade de votos. 5. 100 
Processo nº 23080.008653/2020-41. Requerente: Fundação Stemmer para Pesquisa, 101 
Desenvolvimento e Inovação (FEESC). Objeto: Apreciação do pedido de autorização para a 102 
FEESC atuar como fundação de apoio à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), 103 
sob relatoria do conselheiro Juliano Gil Nunes Wendt. Com a palavra, o relator apresentou seu 104 
parecer. Ato contínuo, foi aberta a fase de discussões. Havendo esclarecimentos a serem 105 
respondidos, o relator baixou os autos em diligência à FEESC para que fosse respondido, 106 
conforme extrato a seguir: “[…] 1. Este convênio resulta no momento em bolsas para 107 
acadêmicos desta universidade? 2. Há alguma previsão de retorno financeiro para a UFSC por 108 
meio de taxas da PROPESQ ou PROEX? 3. Este convênio irá gerar custos para a UFSC? 4. A 109 
CPRM está buscando convênios com outras fundações além da FEESC? Caso haja interesse, a 110 
FEESC poderá incluir novas informações que não foram solicitadas para que tenhamos um 111 
melhor entendimento sobre a parceria.” 6. Processo nº 23080.077173/2019-97. Requerente: 112 
Auditoria Interna (AUDIN). Objeto: Apreciação do Plano Anual de Atividades de Auditoria 113 
Interna – PAINT 2019, sob relatoria do conselheiro Pedro Antonio de Melo. Com a palavra, o 114 
relator apresentou seu parecer. Logo após, foi aberta a fase de discussões e, havendo 115 
esclarecimentos necessários, o Parecer nº 11/2020/CUn foi submetido à votação, sendo 116 
aprovado por unanimidade de votos. 7. Processo nº 23080.071709/2019-6.1. Requerente: 117 
Centro Socioeconômico. Objeto: Apreciação da proposta de Regimento do Centro 118 
Socioeconômico, sob relatoria da conselheira Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto. Com a 119 
palavra, a relatora efetuou a leitura de seu parecer. Na sequência, o assunto foi encaminhado 120 
para discussão. Ao longo do debate, a professora Graziela Luca De Canto, representando a 121 
PROEX, pediu vista dos autos, restando assim a deliberação do tema adiada. Finalizados os 122 
trabalhos do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, 123 
para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária-geral dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a 124 
presente ata, que, uma vez aprovada, será assinada pelo presidente e pelos demais 125 
conselheiros. Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que segue gravada com o 126 
registro das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, podendo ser 127 
consultada na página dos Órgãos Deliberativos Centrais. Florianópolis, 10 de março de 2020. 128 
Lista de assinaturas de aprovação da Ata da sessão ordinária do Conselho Universitário 
realizada no dia 10 de março de 2020, às 14 horas na sala prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 
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Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão ordinária do Conselho Universitário da 
UFSC, realizada no dia 10 de março de 2020, às 14 horas, on-line. 

REPRESENTAÇÃO ASSINATURA 

Presidente 
Prof. Ubaldo Cesar Balthazar  

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 ou Vice-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   
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Centro de Desportos (CDS) 
Diretor ou Vice-Diretor 

 
Centro de Desportos (CDS) 
Prof. titular ou seu suplente   

Centro de Comunicação e Expressão 
(CCE) 

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   
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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   

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   
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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   

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   
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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   

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   
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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   

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   
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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   

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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