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Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se o 1 
Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), 2 
excepcionalmente por meio de videoconferência, em virtude da pandemia de Covid-19, pelo 3 
link https://webconf.setic.ufsc.br/conselho-universitario, convocado por meio do Ofício Circular 4 
nº 007/2020/SODC/CUn, em caráter extraordinário, nos termos da convocação anteriormente 5 
preparada e enviada a todos os conselheiros por meio eletrônico. Participaram da sessão, 6 
consoante a lista de frequência, enviada pelo Assina UFSC, pelo link 7 
https://assina.ufsc.br/assinatura/index.xhtml?doc=https%3A%2F%2Fstorage.sistemas.ufsc.br%8 
2FarquivoByToken%3Ftoken%3DUGlAMzRfuOoiTHXp8RATztlGQ1jocD6BoMb4GOnOC550LyYXq9 
DOLOOr1YtNmxSPHOwcjXzBfN98VsGBKn5MCZieCHiIyUp_MjhNt-10 
fsLzAyU8N7qvJERSHitXk0WxRTtQYnFYLSdOq3c4C6ubtX1kJRYLTHN1K7TbhmcDJtK_U2x-11 
xbGwoLcur7OVIgOfAiLyKVe2Ic_aIOQsV_SqvZt2g&envio=https%3A%2F%2Fstorage.sistemas.ufs12 
c.br%2FarquivoByToken%3Ftoken%3DUGlAMzRfuOoiTHXp8RATztlGQ1jocD6BoMb4GOnOC55013 
LyYXqDOLOOr1YtNmxSPHOwcjXzBfN98VsGBKn5MCZieCHiIyUp_MjhNt-14 
fsLzAyU8N7qvJERSHitXk0WxRTtQYnFYLSdOq3c4C6ubtX1kJRYLTHN1K7TbhmcDJtK_U2x-15 
xbGwoLcur7OVIgOfAiLyKVe2Ic_aIOQsV_SqvZt2g os seguintes membros: Alacoque Lorenzini 16 
Erdmann, Alexandre Marino Costa, Celso Spada, José Isaac Pilati, Alexandre Verzani Nogueira, 17 
Antonio Nemer Kanaan Neto, Arnoldo Debatin Neto, Antônio Alberto Brunetta, Carlos Antônio 18 
Oliveira Vieira, Caroline Rodriguez Vaz, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Claudia Ângela 19 
Maziero Volpato, Cristiane Derani, Cristiane Lazzarotto Volcão, Daniel Ricardo Castelan, Edson 20 
Roberto De Pieri, Eugênio Simão, Everton das Neves Gonçalves, Fabricio de Souza Neves, 21 
Glauber Wagner, Glória Regina Botelho, Graziela De Luca Canto, Guilherme Ernani Vieira, Irineu 22 
Manoel de Souza, Jacques Mick representando a conselheira Miriam Hartung, Jane Mara Block, 23 
Jocemara Triches, Jonny Carlos da Silva, Jorge Douglas Massayuki Kondo, João Luiz Martins, 24 
Juliano Dal Pupo, Juliano Gil Nunes Wendt, Lício Hernanes Bezerra, Lírio Luiz Dal Vesco, Luana 25 
Renostro Heinen, Marco Antônio M. Pinheiro Machado, Maria Denize Henrique 26 
Casagrande,Márcio Holsbach Costa, Nilton da Silva Branco, Oscar Bruna Romero, Paulo Pinheiro 27 
Machado, Rafael Delatorre, Renato Moro, Renato Oba, Richard Perassi Luiz de Sousa, Ronaldo 28 
David Viana Barbosa, Rosalba Maria Cardoso Garcia, Samuel da Silva Mattos, Sandra Carrieri, 29 
Sebastião Roberto Soares, Sérgio Leandro da Silva, Thainá Castro, Wagner Maurício Pachekoski, 30 
Walter Quadros Seiffert, Fernanda Müller, Lucas Pereira da Silva (TAE), Karina Jansen Beirão, 31 
Eduardo de Mello Garcia, Karine Albrescht Kerr, Camilla de Amorim Ferreira, Humberto Roesler 32 
Martins, Iclicia Viana, Karina Jansen Beirão, Ana Lara Schlindwein, Hiago Mendes, Mateus Engel 33 
Voigt, Andrey Victor de Souza Santiago, Crysttian Arantes Paixão e Humberto Martins, sob a 34 
presidência do professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC. Foi justificada a ausência dos 35 
seguintes conselheiros: Antônio Marcos Machado, Miriam Furtado Hartung, Rogério Luiz de 36 
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Souza, Lucas Anhaia e Valdir Alvim. Após constatado quórum, o presidente cumprimentou a 37 
todos e deu início à sessão, explicando a razão da convocação consistia na discussão da 38 
situação geral da pandemia nos campi da UFSC. Na sequência, sugeriu a postergação do 39 
primeiro item de pauta, que foi aprovada pelo plenário por unanimidade. 1. Informes. 2. 40 
Solicitação nº 018809/2020. Objeto: Apreciação de nota com ao adiamento das provas do 41 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Relatoria: Conselheiro Walter Quadros Seiffert. 42 
Com a palavra, o conselheiro relator Walter Quadros procedeu à leitura da Nota pelo 43 
adiamento do Enem, aprovada no conselho da Unidade do Centro de Educação. Em seguida, o 44 
relator leu seu parecer, favorável ao apoio do Conselho Universitário à nota redigida, 45 
mencionando que a realização do Enem nas datas previstas poderia trazer prejuízos aos 46 
estudantes de escolas públicas e jovens com maior vulnerabilidade socioeconômica. Citou que, 47 
no Colégio de Aplicação, quinze por cento dos estudantes do Ensino Médio não dispunham de 48 
computadores em casa, acrescentando que muitos dos que possuíam precisavam compartilhar 49 
o equipamento com outras pessoas. Trouxe, ainda, exemplos de outros países que também 50 
haviam adiado ou cancelado seus exames de conclusão de estudos pré-universitários. Por fim, 51 
concluiu que a suspensão ou adiamento do Enem era a única forma de assegurar isonomia de 52 
condições e a segurança sanitária para a realização do evento, que, em 2019, envolvera a 53 
participação de mais de cinco milhões de jovens estudantes. Em discussão, o conselheiro Carlos 54 
Vieira manifestou-se favoravelmente à aprovação do parecer, dizendo ser necessária a 55 
postergação dessas atividades e que, como não estava havendo um escoamento dos alunos das 56 
turmas do primeiro semestre, não faria sentido, por exemplo, a entrada de alunos de segundo 57 
semestre. Nessa acepção, também indicou que fosse pensado sobre os processos seletivos da 58 
UFSC para o segundo semestre. A conselheira Jocemara Triches também se manifestou em 59 
favor à nota e corroborou a fala do conselheiro Carlos Vieira de refletir sobre o adiamento do 60 
vestibular da UFSC do fim do ano. A conselheira afirmou que o movimento do adiamento do 61 
vestibular e da prova do Enem contribuiria para a amenização da pressão sobre as escolas de 62 
educação básica, bem como para a diminuição da desigualdade em relação aos alunos de 63 
escola pública. Finalizada a discussão, o presidente colocou em votação o Parecer nº 64 
12/2020/CUn, o qual obteve aprovação unânime, estabelecendo “a suspensão ou o adiamento 65 
tanto do calendário de provas quanto das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 66 
(Enem) 2020”. 3. Solicitação nº 017875/2020. Objeto: Apreciação da proposta de 67 
flexibilização temporária de artigos da Resolução Normativa nº 114/2017/CUn. Relatoria: 68 
Conselheiro Antonio Alberto Brunetta. Com a palavra, o relator Antonio Alberto Brunetta 69 
procedeu à leitura do parecer, favorável à proposta de alteração da Resolução nº 70 
114/CUn/2017. Em discussão, o conselheiro Carlos Vieira questionou o conselheiro Antonio 71 
Brunetta sobre o porquê de a Resolução vigorar restritamente até o ano de 2020, sugerindo 72 
torná-la permanente durante o período da pandemia da Covid-19. O conselheiro Antonio 73 
Brunetta esclareceu que a limitação ao ano de 2020 fora estabelecida para não se excedesse o 74 
contido nas solicitações dos requerentes da proposta. Graziela Canto sugeriu que as bancas de 75 
defesas fossem gravadas, e o conselheiro Antonio Brunetta esclareceu que esse regramento já 76 
era existente na Resolução nº 114/CUn/2017. A conselheira Rosalba Garcia manifestou-se e 77 
declarou-se de acordo com o parecer, mas afirmou que o parágrafo que continha argumentos 78 
relacionados à “economicidade”, no parecer, era dispensável, e solicitou sua retirada. O relator 79 
esclareceu que a ação de suprimir um item era mais complicada do que a adição de item e 80 
explicou o mérito do parágrafo. O conselheiro José Isaac Pilati, por sua vez, argumentou que 81 
não via necessidade de efetuar a alteração do período de vigor das alterações conforme 82 
apresentada pelo conselheiro Carlos Vieira, pois não havia conhecimento de quando a 83 
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pandemia terminaria. O conselheiro Edson Roberto De Pieri corroborou a fala do conselheiro 84 
José Pilati no que se referia à permanência do caráter temporário das alterações contidas no 85 
parecer. Finalizada a discussão, o presidente colocou o Parecer nº 13/2020/Cun em votação, o 86 
qual obteve aprovação por ampla maioria de votos. 4. Avaliação e relatos dos impactos da 87 
pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19): 4.1. Avaliação das condições 88 
Epidemiológicas: apresentação do Prof. Oscar Bruna-Romero, do Departamento de 89 
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia; 4.2. Relatos das prefeituras municipais de 90 
Florianópolis, Araranguá, Blumenau, Joinville e Curitibanos; 4.3. Relatos das unidades 91 
acadêmicas da UFSC. O presidente, com aquiescência do plenário, antecipou o item 4.2 ao item 92 
4.1 e convidou o Dr. Carlos Alberto Justo da Silva, conhecido como Prof. Paraná, que era o 93 
secretário de Saúde de Florianópolis, a apresentar informações sobre a situação da capital. O 94 
Prof. Paraná mencionou todas as medidas adotadas pela Prefeitura em relação a orientações 95 
sobre a doença, ações mandatórias (decretos), barreiras sanitárias e testagem de casos, 96 
colocando a situação e o manejo da Covid-19 no município de Florianópolis. Apresentou 97 
também os dados sobre a capacidade hospitalar do estado e do município, bem como o 98 
número de internados. Em seguida, revelou preocupação com possíveis efeitos de uma 99 
eventual volta dos transportes públicos e das aulas na cadeia de transmissão do vírus. Após a 100 
exposição do Dr. Carlos Alberto da Silva, o presidente abriu espaço para questionamentos pelos 101 
conselheiros, sendo suas perguntas respondidas pelo Dr. Paraná. Ato contínuo, passando ao 102 
próximo subitem da pauta, o professor Oscar Bruna-Romero procedeu a uma explanação 103 
acerca da doença Covid-19 e dos itens a serem considerados para o retorno das atividades na 104 
UFSC, apresentando dados sobre a Covid-19, com destaque para a interiorização do número de 105 
casos em Santa Catarina e seus impactos sobre as cidades que abrigam campi da UFSC. Na 106 
sequência, o presidente concedeu oportunidade para discussão e questionamentos ao plenário. 107 
O professor Oscar Bruna-Romero esclareceu várias dúvidas dos conselheiros, tanto sobre a 108 
doença e os tratamentos quanto sobre as condições e os cuidados necessários numa situação 109 
em que se começam a avaliar cenários de retomada de atividades presenciais. Com a palavra, o 110 
conselheiro Edson De Pieri sugeriu que em breve fosse feito um planejamento em relação ao 111 
retorno das aulas presenciais. Diante da possibilidade de retomada das atividades presenciais, 112 
manifestou-se o conselheiro Lício Hernanes Bezerra, que demonstrou preocupação quanto às 113 
estruturas acadêmicas da UFSC daquele momento, e o conselheiro José Pilati, que assinalou 114 
sobre o caso de professores e de servidores técnico-administrativos pertencentes ao grupo de 115 
risco. Frente às observações dos conselheiros, o conselheiro Oscar Bruna-Romero salientou a 116 
necessidade da execução de um profundo planejamento acerca do quadro da UFSC e afirmou 117 
que o retorno das atividades era factível. Dando prosseguimento, o presidente passou ao 118 
próximo subitem, com os relatos das unidades acadêmicas da UFSC. A palavra foi então 119 
transferida aos conselheiros, que apresentaram relatos sobre as atividades que estavam sendo 120 
desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19, bem como sobre as medidas tomadas diante 121 
da pandemia em seus respectivos centros. O conselheiro Andrey Santiago manifestou-se e 122 
indagou ao conselheiro Oscar Romero acerca de uma retomada parcial das atividades de ensino 123 
presencial. Em resposta, o conselheiro Oscar Romero disse que cada curso de graduação 124 
possuía suas particularidades no que se referia ao modo de retorno das atividades e mencionou 125 
critérios passíveis de análise, como a redução das turmas, aulas em turnos diferentes, 126 
reorganização de disciplinas e medidas de segurança. Também ressaltou a importância do 127 
trabalho conjunto com a Prefeitura de Florianópolis, principalmente no tocante ao transporte 128 
público seguro. Ao prosseguir, o presidente abriu para os relatos das prefeituras municipais dos 129 
campi da UFSC. Dada a ausência do representante de Joinville, o presidente passou para a 130 
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apreciação do próximo subitem, com os relatos das unidades acadêmicas da UFSC. Na ocasião, 131 
manifestaram-se os conselheiros diretores ou representantes de centros de ensino e 132 
representante dos STAEs, que expuseram relatos acerca das atividades que estavam sendo 133 
desenvolvidas e as medidas tomadas nos centros de ensino perante a pandemia, bem como 134 
dificuldades no trabalho remoto e necessidades específicas. Em face do adiantado da hora, o 135 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, 136 
Raquel Pinheiro, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 137 
presentes. Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação, com o registro 138 
das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, poderá ser consultada 139 
pelo canal do Conselho Universitário na plataforma Youtube: 140 
https://www.youtube.com/channel/UcdwcD_d1xGzGWWX5X6Pko1Q/videos. Florianópolis, 20 141 
de maio de 2020. 142 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da 
UFSC, realizada no dia 20 de maio 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   

https://www.youtube.com/channel/UCdwcD_d1xGzGWWX5X6Pko1Q/videos
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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   

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   
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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   

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   
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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   

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   

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   

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 graduação da UFSC 
(DCE) 

Titular ou seu suplente   

Corpo discente pós-graduação da UFSC 
(APG) 

Titular ou seu suplente   
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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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