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Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, reuniu-se o Conselho 1 

Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), excepcionalmente por 2 

meio de videoconferência pelo link https://webconf.setic.ufsc.br/conselho-universitario, 3 

convocado por meio do Ofício Circular nº 009/2020/SODC/CUn, em caráter extraordinário, nos 4 

termos da convocação anteriormente preparada e enviada a todos os conselheiros por meio 5 

eletrônico. Conforme atesta a lista de frequência, enviada pelo Assina UFSC, através do link 6 

https://assina.ufsc.br/assinatura/index.xhtml?doc=https%3A%2F%2Fstorage.sistemas.ufsc.br%7 

2FarquivoByToken%3Ftoken%3D9TGsFOrRE7Z7QKneloAreDod2jKYama73nrq88_rIbr15_a6_rQz8 

k8ltNubinMTLrcAJSXx5ClPVKt_Pj8Kq4SGf3-9 

4Z7SzJmPl15AVkAq0dp3VchUvwq4yuNVT2F9AEXgAf0yWuISneIWeCuidmCbPPLkQVZRknO53KBl10 

eHDHLKaZGuTw9ko1WbBuGKL115zGOof7rZ7IQ2bQjBU3PXXA&envio=https%3A%2F%2Fstorage11 

.sistemas.ufsc.br%2FarquivoByToken%3Ftoken%3D9TGsFOrRE7Z7QKneloAreDod2jKYama73nrq12 

88_rIbr15_a6_rQzk8ltNubinMTLrcAJSXx5ClPVKt_Pj8Kq4SGf3-13 

4Z7SzJmPl15AVkAq0dp3VchUvwq4yuNVT2F9AEXgAf0yWuISneIWeCuidmCbPPLkQVZRknO53KBl14 

eHDHLKaZGuTw9ko1WbBuGKL115zGOof7rZ7IQ2bQjBU3PXXA, participaram da sessão os 15 

seguintes membros: Alacoque Lorenzini Erdmann, Alexandre Marino Costa, Alexandre Verzani 16 

Nogueira, Antônio Alberto Brunetta, Antônio Renato Pereira Moro, Caroline Rodrigues Vaz,  17 

Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Claudia Ângela Maziero Volpato, Cristiane Lazzarotto 18 

Volcão, Crysttian Arantes Paixão, Daniel Ricardo Castelan, Diego Nunes, Edevard José de 19 

Araújo, Eduardo de Mello Garcia, Everton das Neves Gonçalves, Glória Regina Botelho, Gustavo 20 

Alexssandro Tonini , Henry Bill Me Quade Junior, João Matheus Acosta Dallmann, Jocemara 21 

Triches, Larissa Regina Topanotti, Lício Hernanes Bezerra, Luana Renostro Heinen, Lucas 22 

Anhaia, Márcio Holsbach Costa, Mateus Engel Voigt, Miriam Furtado Hartung, Oscar Bruna-23 

Romero, Pedro Antonio de Melo, Renato Oba, Roberta Pires de Oliveira, Rogério Cid Bastos, 24 

Sergio Leandro da Silva, Silvana de Gaspari, Tiago Pasito Schultz, Walter Quadros Seiffert, sob a 25 

presidência do professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC. Foi justificada a ausência dos 26 

seguintes conselheiros: Adriana Paula Cassol, Arnoldo Debatin Neto, Carlos Antônio Oliveira 27 

Vieira, Fabrizio Machado Pereira, Sandra Regina Carrieri de Souza e Valdir Alvim da Silva. Após 28 

constatado quórum, o presidente deu início à sessão cumprimentando a todos e pediu 29 

desculpas pelo atraso devido a problemas de ordem técnica. Em seguida, apresentou a ordem 30 

do dia e perguntou se todos estavam em conformidade. Na oportunidade, pronunciou-se o 31 

conselheiro Irineu Manoel de Souza, que manifestou o pedido de participação de Elaine 32 

Tavares, servidora técnica-administrativa, para efetuar a leitura de um documento em nome 33 

dos servidores técnico-administrativos do Centro Socioeconômico. Em decorrência de 34 

problemas técnicos enfrentados pelo presidente, a vice-presidente Alacoque Erdmann passou a 35 

presidir a sessão até o seu retorno. Dando prosseguimento, foi aprovada a ordem do dia, 36 
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incluída a solicitação de participação. Na sequência, procedeu-se à apreciação dos itens de 37 

pauta listados a seguir. 1. Atualização dos trabalhos do Subcomitê Científico, nomeado pela 38 

Portaria nº 751/2020/GR, de 18 de maio de 2020. Apresentação: Prof. Oscar Bruna Romero. 39 

Após sanar problemas técnicos, o conselheiro Oscar Bruna-Romero passou a fazer sua 40 

explanação, cujo título era “Subcomissão Científica. Sugestão de adaptação das atividades ao 41 

contexto da pandemia do COVID-19 a partir de junho de 2020”. Segue a transcrição da 42 

apresentação: Subcomissão Científica/UFSC. I. Sandra Rolim Ensslin (CSE); II. Fabrício Augusto 43 

Menegon (CCS); III. Ana Luiza de Lima Curi Hallal (CCS); IV. Sonia Palomino (MTM); V. Nestor 44 

Roqueiro; VI. Luiz Rafael dos Santos (MAT/Blumenau); VII. Bruno A. M. Carciofi (CTC); VIII. André 45 

Wüst Zibetti (CTC); IX. Zenilde Durli (CED); X. Darlei Dall’Agnol (CFH); XI. Márcia Grisotti (CFH); 46 

XII. Roberto Moraes Cruz (CFH); XIII. Oscar Bruna-Romero (CCB). Rt com base no cálculo do 47 

Imperial College de Londres. Distribuição de casos por município. Casos novos por dia. 48 

Evolução dos óbitos em Santa Catarina. Previsão SC com base nos dados até 82 dias desde o 49 

início – Florianópolis, Blumenau, Joinville, Araranguá/Criciúma. Buscando, acima de tudo, 50 

preservar a vida e garantir a excelência acadêmica e institucional, a Subcomissão Científica 51 

propõe considerar os seguintes princípios bioéticos para guiar a retomada das atividades da 52 

UFSC num cenário enquanto dure a pandemia: CUIDADO com o bem-estar, em especial a saúde 53 

física/mental e biossegurança de toda a comunidade universitária e entornos. RESPEITO aos 54 

direitos individuais sob a condição do cumprimento dos deveres e respeito aos demais membros 55 

da comunidade. FASE 1. Cenário Macro 1. 1- Atividades não presenciais (pedagógicas e 56 

administrativas) e 2- Atividades presenciais com impacto na COVID19 ou outras essenciais 57 

aprovadas pela administração superior. PRÉ-FASE 2. Cenário Macro 2. 1, 2 + Organização 58 

presencial essencial. FASE 2. Cenário Macro 2. 1, 2 e Organização OK + execução das atividades 59 

semipresenciais gerais (administrativas e pedagógicas). FASE 3. Cenário Macro 3. Liberação de 60 

todas as atividades. CENÁRIO MACRO 1. Doença não controlada segundo indicadores 61 

epidemiológicos mais frequentes (situação atual). CENÁRIO MACRO 2. Número de casos diários 62 

na macrorregião do campus diminuindo sucessivamente durante os últimos 15 dias + Número 63 

de óbitos diários na macrorregião do campus diminuindo sucessivamente durante os últimos 15 64 

dias + Ocupação de leitos de UTI no SUS < 60% + Rt < 0,75. CENÁRIO MACRO 3. Finalização do 65 

estado de emergência em saúde + Número de casos diários na macrorregião do campus 66 

diminuindo sucessivamente durante os últimos 60 dias + Número de óbitos por COVID19 no 67 

estado de SC menor ou igual a 1/semana durante os últimos 30 dias + Disponibilidade de uma 68 

vacina. CRITÉRIOS MICRO. Controles de acesso aos prédios, agendamento de horário e fluxos 69 

de circulação nos campi (filas de entrada aos prédios, banheiros, fila do RU, BU, informática, 70 

etc...). Definição do número de pessoas e distanciamento nos ambientes fechados. EPIs 71 

necessários. Aferição da temperatura na entrada aos prédios. Arejamento dos ambientes 72 

(laboratórios, escritórios, corredores e salas de aula...). Higienização dos locais (banheiros 73 

incluídos) com frequência adequada. Instalações suficientes para lavagem das mãos e fricção 74 

de álcool gel implementadas. Horários das aulas alternados. R.U. fechado (delivery?). - 75 

Lanchonetes fechadas (cumprem condições? (delivery?). Encaminhamento e registro de casos 76 

positivos e contactantes (ajuda do HU). Inquérito sorológico amostral seriado, representativo 77 

de toda comunidade universitária. NECESSIDADES PARA MUDANÇA DE FASE. Critérios Macro e 78 

Micro 100% atingidos: Indicadores de saúde específicos. Infraestrutura adequada 79 

implementada. EPIs adequados aos riscos. Treinamento finalizado. COMISSÕES DE 80 

ACOMPANHAMENTO. 1. COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO EPIDEMIOLÓGICO 81 

DA COVID-19. Sistema de suporte e acompanhamento dos indicadores epidemiológicos 82 

específicos da COVID-19 na comunidade universitária. 2. COMISSÃO PERMANENTE DE 83 

MONITORAMENTO DA SAÚDE PSICOLÓGICA UNIVERSITÁRIA. Sistema de suporte e 84 



 
acompanhamento psicológico específico aos efeitos da COVID-19 sobre a comunidade 85 

universitária. 3. COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO (ensino-86 

aprendizagem). Sistema de suporte e acompanhamento pedagógico específico aos efeitos da 87 

COVID-19 sobre a comunidade de estudantes e docentes. Retomando a palavra, a vice-88 

presidente agradeceu o conselheiro pela apresentação e parabenizou os membros da 89 

Subcomissão. 2. Atualização dos trabalhos dos Subcomitês. Apresentação: Prof. Celso Spada, 90 

Coordenador do Comitê Assessor, consoante a Portaria nº 750/2020/GR, de 18 de maio de 91 

2020. Com a palavra, o conselheiro Celso Spada procedeu ao relato acerca dos trabalhos que 92 

haviam sido desenvolvidos, até então, pelos subcomitês de Combate à COVID-19. Segue a 93 

transcrição da apresentação: SUBCOMITÊ DE COMUNICAÇÃO. O Plano de Comunicação foi 94 

entregue ao Comitê Assessor, e já teve seus principais pontos divulgados ao Conselho 95 

Universitário. O Plano já foi apresentado, também, à equipe da Agecom, que executará a 96 

maioria dos trabalhos, e ao Comitê Central. O Subcomitê trabalhou na Comunicação e 97 

divulgação da pesquisa criada pelo Subcomitê Acadêmico; no desenvolvimento de peças de 98 

divulgação para todas as redes sociais e acompanhamento dos resultados, respondendo 99 

dúvidas e direcionando os estudantes com dificuldades de acesso para a resolução com a SeTIC 100 

e com o Subcomitê Acadêmico; e assessorando o Subcomitê Acadêmico com o atendimento da 101 

imprensa local. Nesta semana, houve duas entrevistas, para a Rádio CBN Diário e NDTV. 102 

Também nesta semana, foi trabalhada a criação do Hotsite, de avisos especiais no Divulga (que 103 

já está saindo com o "banner" para acesso à Pesquisa), e teste de sistemas alternativos de 104 

comunicação. Teve início o teste da ferramenta "Telegram", com uma nova conta da UFSC para 105 

disseminação de informações. O Subcomitê segue analisando as ações de outras IES, estudando 106 

as reações que têm tido as instituições que já iniciaram as alternativas de ensino não presencial. 107 

Ainda nesta semana, haverá a publicação de um vídeo, com o prof. Áureo Mafra de Moraes, o 108 

qual este subcomitê escolheu como porta-voz institucional, para esclarecer o andamento dos 109 

trabalhos dos subcomitês à comunidade. Para a próxima semana, estamos planejando realizar 110 

uma "live" com o porta-voz institucional, o cientista referência e o reitor, para apresentar as 111 

prévias das propostas e responder dúvidas ao vivo. Primeiro dia da divulgação da pesquisa 112 

houve 15 mil acessos. SUBCOMITÊ DE INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO. Disponibilização 113 

no dia 01/06 do Painel Grupo de Risco. Encaminhamento à Procuradoria Federal junto à UFSC 114 

de novo mapeamento servidores que coabitam com pessoas do grupo de risco e servidores 115 

deficientes. Elaboração de questionário - utilização de EPIs, distanciamento social e frequência 116 

de higienização dos ambientes em caso de readequação a atividades presenciais. Questionário 117 

ao Subcomitê Científico. Envio do questionário ao Depto. de Atenção à Saúde 118 

(DAS/PRODEGESP), respondido pela Divisão de Segurança do Trabalho. Envio ao Comitê 119 

Assessor das contribuições deste Subcomitê ao questionário do Subcomitê Acadêmico buscando 120 

contemplar situações de infraestrutura e administração no mesmo instrumento de coleta. 121 

Elaboração de questionário aos gestores como ferramenta de tomada de decisões. Consulta à 122 

COPERVE acerca do mapeamento de espaço físico (ocupação das salas) da UFSC. SUBCOMITÊ 123 

ACADÊMICO. 01/06 – Definição do instrumento de coleta de dados, com a devolutiva do Comitê 124 

Assessor e outras contribuições finais. Após a apreciação, deliberou-se pelo encaminhamento à 125 

equipe técnica, responsável pelo sistema de coleta, recomendando a ampla divulgação, com o 126 

objetivo de promover a participação de todos docentes, técnicos e estudantes. Apresentação 127 

dos resultados do GT responsável pelo estudo de proposta da possibilidade de oferta de 128 

atividades pedagógicas não presenciais, onde foram levantadas e sistematizadas as normativas 129 

de outras universidades federais (seis do total de sessenta seis - Andifes). Compartilhado link 130 

com os resultados da pesquisa e minuta de Resolução (Google Docs) para análise e 131 

contribuições. 03/06 – Participação do Prof. Oscar, do Subcomitê Científico. Informações sobre a 132 



 
pandemia e os cuidados que devem ser considerados no redimensionamento das atividades 133 

acadêmicas. Em seguida, com as contribuições dos membros do Subcomitê, iniciou-se a 134 

apreciação e discussão da minuta de Resolução que “dispõe sobre o redimensionamento das 135 

atividades acadêmicas da UFSC, suspensas excepcionalmente em função do isolamento social 136 

vinculado à pandemia de COVID-19”. A Resolução proposta é constituída de cinco capítulos: I – 137 

Concepção; II – Educação Básica; III – Dos Cursos de Graduação; IV – Da Pós-Graduação; e V – 138 

Disposições Gerais. Na ocasião, foram apreciados, discutidos e aprovados o texto dos capítulos I 139 

e II, sendo os demais apreciados na reunião seguinte. 05/06 – Continuação dos trabalhos da 140 

reunião anterior, onde foram apreciados, discutidos e aprovados o texto do capítulo IV e 141 

parcialmente do capítulo III. Em decorrência ao adiantado da hora, os demais textos serão 142 

apreciados na próxima reunião, agendada para o dia 08/06. SUBCOMITÊ DE ASSISTÊNCIA 143 

ESTUDANTIL. A população do levantamento contemplou estudantes em nível de graduação 144 

presencial da UFSC e atendidos pelo Programa de Isenção do Pagamento das Refeições no 145 

Restaurante Universitário da PRAE (N = 6147). A amostra do presente estudo constituiu-se por 146 

demanda espontânea, mediante as respostas obtidas de 1739 (28,3%) estudantes, 147 

apresentadas com distribuição de frequência. Ingresso pela Política de Ações Afirmativas 148 

(PAA): Sim - 79%. Não – 21%. Modalidade de ingresso pela PAA: Escola pública, renda até 1,5 149 

salário mínimo – 66%. Escola pública, renda até 1,5 salário mínimo e PPI – 20%. Suplementares 150 

para negros – 5%. Escola pública, renda acima de 1,5 salário mínimo – 4%. Escola pública, renda 151 

acima de 1,5 salário mínimo e PPI – 3%. Suplementares para indígenas – 2%. Distribuição dos 152 

participantes por raça/etnia: Branca – 56%. Parda – 26%. Preta – 15%. Indígena – 2%. Amarela 153 

– 1%. Distribuição dos participantes por origem diferente do campus: Sim – 72%. Não – 28%. 154 

Participante encontra-se na cidade onde reside para cursar a UFSC: Sim – 68%. Não – 32%. 155 

Distribuição dos participantes segundo coabitação: Com a família – 34%. Com amigos/as – 156 

22%. Sozinho/a – 22%. Com cônjuge ou companheiro/a – 9%. Com parentes – 3%. Outros – 10%. 157 

Distribuição dos participantes por programas existentes na PRAE: Isenção do RU – 57%. Bolsa 158 

Estudantil – 23%. Auxílio Moradia – 12%. Nenhum programa – 4%. Bolsa Permanência (MEC) – 159 

2%. Moradia Estudantil – 2%. Complemento Bolsa Permanência (MEC) – 0%. Auxílio Creche – 160 

0%. Distribuição segundo programa Auxílio Emergencial: Sim, em ambos – 59%. Não – 18%. 1º 161 

edital – 13%. 2º edital – 10%. Distribuição dos participantes segundo a recepção de outra 162 

bolsa da UFSC. Não – 86%. Sim – 14%. Distribuição dos participantes segundo fontes 163 

alternativas à UFSC de auxílio financeiro: Nenhuma outra ajuda – 41%. Da família – 25%. 164 

Auxílio Emergencial do Governo Federal – 23%. Outros – 5%. De amigos – 3%. De entidades 165 

religiosas – 1%. De programas assistenciais do município ou Estado – 1%. De entidades 166 

filantrópicas – 1%. Participantes com acesso a equipamentos de proteção individual: Sim – 167 

93%. Não – 7%. Participantes com acesso a computador ou outro equipamento para acessar a 168 

Internet: Sim - 93%. Não – 7%. Distribuição das necessidades pelos participantes até o fim do 169 

isolamento social: Alimentos – 27%. Produtos de higiene pessoal – 17%. Produtos de limpeza – 170 

13%. Gás – 11%. Transporte – 10%. Remédios – 9%. Assistência Médica – 9%. Outros – 4%. Após 171 

a conclusão do conselheiro Celso Spada, conforme proposta feita no início da sessão pelo 172 

conselheiro Irineu Manoel de Souza, houve a apresentação da servidora Eliane Tavares, que 173 

procedeu à leitura de um documento elaborado pelos trabalhadores do Centro 174 

Socioeconômico acerca da necessidade de apreciação da proposta de Regimento do Centro 175 

Socioeconômico e da descrição das dificuldades para realização do trabalho remoto durante a 176 

situação de pandemia do coronavírus. Com a palavra, o conselheiro Daniel Ricardo Castelan se 177 

manifestou a favor da aprovação do Regimento do CSE. Em seguida, os conselheiros Paulo 178 

Pinheiro Machado, Sérgio Leandro da Silva e Karine Albrescht Kerr se pronunciaram sobre a 179 

necessidade de deliberação do Conselho Universitário sobre os assuntos de pauta represados.  180 



 
3. Informes Gerais. Nos informes, o conselheiro Antonio Alberto Brunetta fez um alerta sobre 181 

uma falsa notícia sobre falecimento de um aluno do Centro de Ciências da Educação por 182 

coronavírus. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 183 

encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária-geral dos Órgãos 184 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 185 

presentes. Registra-se que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação, com o registro 186 

das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, poderá ser consultada 187 

pelo canal do Conselho Universitário na plataforma Youtube: 188 

https://www.youtube.com/channel/UcdwcD_d1xGzGWWX5X6Pko1Q/videos. Florianópolis, 8 189 

de junho de 2020. 190 

 191 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão extraordinária do Conselho Universitário da 192 

UFSC, realizada no dia 8 de junho de 2020, às 10 horas, on-line. 193 
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