
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

ATA Nº 15 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Ata  da  sessão extraordinária  do  Conselho 
Universitário realizada no dia 18 de agosto de 2020, 
às 14 horas, on-line.

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se o 
Conselho Universitário  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (CUn/UFSC),  on-line,  por 
meio  de  webconferência,  pelo  link https://webconf.setic.ufsc.br/conselho-universitario  ,   
convocado por meio do Ofício Circular nº 014/2020/SODC/CUn, em caráter extraordinário, nos 
termos da convocação anteriormente preparada e enviada a todos os conselheiros por meio 
eletrônico. Participaram da sessão, consoante a lista de frequência, enviada pelo Assina UFSC, 
pelo link https://u.ufsc.br/WndQzpl, os seguintes membros: Alacoque Lorenzini Erdmann, 
Alaim Souza Neto, Alexandre Marino, Alexandre Verzani, Ana Lara Schlindwein, Andrey Victor 
de Souza Santiago, Antonio Alberto Brunetta, Antônio Marcos Machado, Antonio Renato Moro, 
Arnoldo  Debatin  Neto,  Aroldo  Prohmann  de  Carvalho,  Camilla  de  Amorim  Ferreira,  Carlos 
Antônio Oliveira Vieira , Caroline Rodrigues Vaz , Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Claudia  
Ângela Maziero Volpato,  Cristiane Derani,  Crysttian Arantes Paixão, Daniel Ricardo Castelan, 
Diego Nunes, Edevard José de Araújo, Edson De Pieri, Eduardo de Mello Garcia, Eugênio Simão,  
Fabricio de Souza Neves, Fernanda Müller , German Gregório Ayala,  Gisele Agustini Lovatel, 
Guilherme Henrique Lima Reinig,  Humberto Roesler Martins, Iclícia Viana,  Irineu Manoel de 
Souza,  Juliano Dal Pupo, Jane Mara Block, João Luiz Martins , Jocemara Triches, Jonny Carlos da 
Silva,  Jorge  Douglas  Massayuki  Kondo,  Jose  Isaac  Pilati,  Juliano  Gil  Nunes  Wendt,  Karine 
Albrescht Kerr , Lucas Pereira da Silva, Márcio Holsbach Costa, Marco Antônio Marcon, Mateus 
Engel Voigt,  Miriam Furtado Hartung, Nicollas de Souza Silva, Nilton da Silva Branco, Orides 
Mezzaroba,  Oscar  Bruna  Romero,  Pedro  Antonio  de  Melo,  Ubaldo  Cesar  Balthazar,  Rafael  
Gallina Delatorre, Renato Oba, Rodrigo Luiz Coelho,  Rogério Cid Bastos, Ronaldo David Viana 
Barbosa,  Rosalba  Maria Cardoso Garcia, Sandra Rolim Ensslin, Sandra Regina Carrieri de Souza, 
Sebastião Roberto Soares , Taylana Ramos Pirocca, Tiago Pasito Schultz, Valdir Alvim da Silva, 
Walter Quadros Seiffert.  A reunião foi presidida pelo professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor 
da  UFSC.  Foi  justificada  a  ausência  dos  seguintes  conselheiros:  Fabrizio  Machado  Pereira,  
Adriana  Paula  Cassol  e  Everton  Gonçalves  Neves.  Após  constatado  quórum,  o  presidente 
cumprimentou  a  todos  e  deu  início  à  sessão.  Ato  contínuo,  foi  dada  posse  aos  novos 
conselheiros,  sendo  feita  a  recondução  da  professora  Luana  Heinen  à  condição  de 
representante  suplente  da  Câmara  de  Extensão  para  mandato  até  1º  de  abril  de  2021, 
conforme  os  termos  da  Portaria  nº  1091/2020/GR.  Receberam  posse,  ainda,  os  discentes  
Rodrigo Luiz Coelho,  na condição de membro titular,  e Lucas  Voltolini,  como seu suplente, 
ambos  na  condição de  representantes  do  corpo  discente  –  DCE,  para  mandato  até  25  de 
novembro  de  2020,  conforme  os  termos  da  Portaria  nº  1117/2020/GR.  Houve  também 
recondução  dos  professores  Caroline  Rodrigues  Vaz,  na  condição  de  membro titular,  e  de 
Adriano  Peres,  como  seu  suplente,  ambos  na  condição  de  representantes  do  Centro 
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Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação do Campus de Blumenau, para mandato de 2 anos, 
conforme os termos da Portaria nº 1118/2020/GR. Receberam posse os professores Renato 
Oba, na condição de titular, e Roberto Willrich, como seu suplente; e Alaim Souza Neto, como 
membro  titular,  na  condição  de  representantes  da  Câmara  de  Extensão,  com  mandatos 
respectivamente até 31 de dezembro de 2020; 10 de fevereiro de 2022; e 17 de fevereiro de 
2022, conforme os termos da Portaria nº 1066/2020/GR. Houve solicitação de participação com 
direito a voz das professoras Beatriz Garcia Nunes, Marilia D. Tessarin Watashi e Simone Lira da  
Silva, representando o coletivo de professores substitutos da UFSC, no ponto nº 4, o que foi 
aprovado. Na sequência, houve sugestão de antecipação do item 4 da pauta, em relação ao 
item 2, sendo também aprovado o encaminhamento. Na continuidade, o presidente explicou a 
metodologia  da  votação  e  deu por  abertos  os  trabalhos,  passando  à  apreciação  dos  itens 
listados a seguir.  1. Apreciação e aprovação das atas das sessões realizadas em 10 e 17 de 
dezembro de 2019; 24 de janeiro de 2020; 27 de fevereiro de 2020; 10 de março de 2020 –  
especial manhã; 10 de março de 2020 – especial dignidades universitárias; 10 de março de 
2020 – ordinária; 20 de maio de 2020 – primeira reunião on-line; e 29 de maio de 2020. Foi 
dispensada  a  leitura  das  atas,  considerando  que  todos  haviam  tido  conhecimento  de  seu 
conteúdo previamente, haja vista que os documentos haviam sido encaminhados por correio 
eletrônico. O presidente submeteu à discussão e votação as atas, as quais foram aprovadas por 
unanimidade,  sem  ressalvas.  Conforme  aprovado  anteriormente,  houve  inversão  de  pauta, 
ficando o item 4 enumerado como: 2. Processo nº 23080.028727/2020-66. Objeto: Apreciação 
da  carta  aberta  dos  professores  substitutos  da  UFSC  sobre  a  situação  de  seus  contratos 
durante  a  pandemia  do  Coronavírus  –  COVID  19  e  ao  Ofício  coletivo,  sob  relatoria  do 
conselheiro José Isaac Pilati. Com a palavra, o relator fez a exposição de seu parecer, conforme 
extrato  do  voto  a  seguir:  “em  face  do  exposto,  considerando  que  os  argumentos  dos 
requerentes são genéricos e a pretensão não encontra respaldo legal, o parecer é no sentido de 
o Conselho não acolher o pedido de prorrogação automática dos contratos temporários de 
Professor Substituto da UFSC. É o parecer, S.M.J.” Logo após, foi cedida a palavra pelo tempo 
de cinco minutos à professora Marília D. Tessarin Watashi, que havia pedido participação na 
condição de representante do coletivo de  professores substitutos da UFSC. Com a palavra, a 
professora Marília  Watashi  fez a leitura de uma nota elaborada pela organização acerca de 
renovação dos contratos daquela categoria. Em seguida, na fase de discussão, manifestou-se a 
conselheira Rosalba Maria Cardoso Garcia,  que disse que deveria haver, por parte da UFSC, 
uma  preocupação  ativa  em  relação  ao  corpo  social  da  Universidade  numa  conjuntura  de 
pandemia,  incluindo a  categoria  de  professores  substitutos.  A  conselheira  defendeu que  a 
Universidade,  com  base  na  sua  autonomia,  deveria  elaborar  legislações  internas  e 
complementares para tal período extraordinário e acrescentou que o parecer do conselheiro 
José Isaac Pilati impunha limitações àquela conjuntura. O conselheiro Carlos Antônio Oliveira 
Vieira, corroborando a fala da conselheira Rosalba Garcia,  disse que a situação merecia um 
posicionamento social e empático pelo Conselho em relação a esse grupo que precisava de 
estabilidade para  trabalhar  em prol  da missão da UFSC,  que é o ensino.  Com a palavra,  o 
conselheiro Ronaldo Vianna solicitou a seguinte declaração de registro em ata:  “Eu, Ronaldo 
Barbosa, declaro minha suspeição para votar neste processo, razão pela qual vou me abster da 
votação. Solicito registro em ata.”  Ato contínuo, o conselheiro João Luiz Martins sugeriu que 
houvesse um debate coletivo entre as IFEs, para então levar a questão à Andifes e/ou outros a 
órgãos correspondentes. Inscrito, o conselheiro Edson Roberto De Pieri ressaltou a importância 
dos docentes substitutos para a UFSC e demonstrou seu apoio em relação à solicitação da 
categoria,  em havendo amparo legal  para tal.  A conselheira Jocemara Triches,  na sua fala, 
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também enfatizou a importância dos docentes substitutos para a UFSC e disse que, na sua 
visão,  a Universidade teria interesse, demanda e justificativa legal para a renovação de tais  
contratos.  Ato  contínuo,  a  conselheira Miriam Hartung afirmou que a PROGRAD faria  uma 
interpretação restritiva da Normativa, não atendendo aos preceitos da administração pública, 
que  seriam  o  senso  de  finalidade,  eficiência  e  economicidade.  Dando  continuidade, 
considerando  a  necessidade  dos  professores  substitutos,  a  conselheira  sugeriu  que  a 
Administração Central pensasse em relação à disponibilidade de desconsiderar do prazo total 
dos seus contratos o período em que as aulas estiveram suspensas. Em seguida, em virtude da 
impossibilidade técnica das outras representantes do coletivo manifestarem-se, foi permitida 
fala  à  professora  Marília  Watashi,  que acrescentou algumas  ponderações.  Na  sequência,  o 
conselheiro Alexandre Marino reconheceu a importância dos professores substitutos para a 
Universidade e fez alguns esclarecimentos. Logo após, manifestou-se o relator José Isaac Pilati 
elucidando alguns pontos abordados durante o debate. Ato contínuo, o presidente submeteu o 
Parecer nº 19/2020/CUn à votação, o qual foi aprovado por maioria de votos.  Prosseguindo, 
houve a apreciação do item  3. Processo nº 23080.029309/2020-96.  Objeto:  Apreciação da 
proposta de calendário acadêmico suplementar excepcional dos cursos de graduação relativo 
ao semestre 2020.1,  sob relatoria do conselheiro Antonio Alberto Brunetta. Com a palavra, o 
relator  fez  a  leitura  de  seu  parecer,  nos  seguintes  termos:  “por  não  ter  identificado 
inconsistências de forma ou de mérito nas alterações propostas e aprovadas na Câmara de 
Graduação em relação à minuta apresentada pelo Departamento de Administração Escolar, sou 
de parecer FAVORÁVEL a aprovação do Calendário Acadêmico Suplementar Excepcional dos 
Cursos de Graduação 2020.1.”  Em seguida, foi aberta a fase de discussão. Na oportunidade, 
manifestou-se o conselheiro João Luiz Martins acerca do  Calendário Acadêmico Suplementar 
Excepcional dos Cursos de Graduação 2020.1, sugerindo a alteração do período de análise e 
processamento  de  matrículas  pelas  coordenadorias,  passando  do  dia  7  (feriado)  a  10  de 
setembro de 2020 para 8 a 11 de setembro de 2020. Na sequência, a conselheira Iclícia Viana 
manifestou-se  sobre  o  alargamento  de  prazos  em  relação  aos  processos  de  ajustes  e 
trancamentos  de matrícula como também sobre a informatização  a respeito  do calendário 
desses  procedimentos.  Na  sua  fala,  a  conselheira  ressaltou  a  importância  de  inclusão  e 
acolhimento adequados aos alunos, o que poderia evitar, assim, casos de desistências de curso, 
salientando também uma melhora nas condições de trabalho de servidores das coordenadorias 
de curso. Na sequência, sua exposição foi posteriormente endossada pela conselheira Miriam 
Furtado Hartung e pelo conselheiro Humberto Roesler Martins. Logo após, o relator Antonio 
Brunetta retomou a palavra e considerou a sugestão de ampliação de prazos de ajustes de  
matrícula, indicando uma alteração do prazo de ajuste excepcional, passando de 31 de agosto a 
4 de setembro para 1º a 10 de setembro de 2020. Ato contínuo, o relator sistematizou em uma 
tabela  projetada  em  tela  as  proposições  de  alterações  já  sugeridas  pelos  conselheiros,  
incluindo, ainda, uma alteração no primeiro período de ajuste, passando de 26 a 27 de agosto 
para 24 a 27 de agosto de 2020. Na ocasião, solicitaram-se ao conselheiro Alexandre Marino  
Costa alguns esclarecimentos. Na sua exposição, o conselheiro Alexandre Marino manifestou a 
aprovação das propostas de alteração, exceto em relação à proposta concernente ao primeiro 
período de ajuste. Houve discussão acerca do período de trancamento de matrícula,  sendo 
indicada pelo relator a extensão desse período,  de forma que compreenderia do dia 28 de 
agosto de 2020 até o fim do semestre letivo. Após esclarecimentos, submeteu-se o Parecer nº 
17/2020/CUn  à  votação,  incluídas  as  alterações  em  relação  ao  Calendário  Acadêmico 
Suplementar Excepcional dos Cursos de Graduação 2020.1, conforme tabela descrita abaixo, 
sendo aprovado por unanimidade de votos.  Em tempo, após a apreciação do parecer, o relator 
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acrescentou  nos  termos  as  seguintes  alterações  ao  Calendário  Acadêmico  Suplementar 
Excepcional dos Cursos de Graduação 2020.1:

Original Mudança Procedimento

07 a 10/09 08 a 

11/09

Coordenadorias  –  Período  para  análise  e 

processamento,  pelas  coordenadorias,  das  solicitações 

de  ajustes  excepcionais  de  matrícula  (destrancamento 

da  matrícula  no  semestre,  bem  como  inclusões  e/ou 

cancelamentos de matrícula em disciplinas).

31/08 a 

04/09 

01 a 

10/09

Coordenadorias – Período para encaminhamento pelos 

estudantes  das  solicitações  de ajustes  excepcionais  de 

matrícula  (destrancamento  da  matrícula  no  semestre, 

bem como inclusões e/ou cancelamentos de matrícula 

em disciplinas) para as coordenadorias.

19/08 24/08 Coordenadorias  – Início do período de trancamento de 

matrícula no semestre (ou trimestres, para o Curso 233), 

permanecendo  aberto  enquanto  vigorar  o  Calendário 

Acadêmico  Suplementar  Excepcional  dos  Cursos  de 

Graduação.

4. Processo nº 23080.031131/2020-43. Requerente: Mateus Engel Voigt. Objeto: Apreciação 
do pedido de reconsideração acerca dos destaques 7, 8, 12 e 13, constantes da proposta de 
minuta da Resolução Normativa nº 140/2020/CUn, sob relatoria do conselheiro Ronaldo David 
Vianna  Barbosa.  Considerando  o  horário,  o  presidente  agradeceu  a  presença  de  todos  e 
suspendeu a sessão, a qual ficou reagendada para o dia 19 de agosto, às 14h, on-line, da qual, 
para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária-geral dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a  
presente  ata,  que,  após  aprovada,  será  assinada  pelo  senhor  presidente  e  pelos  demais 
conselheiros.  Registre-se  que  a  sessão foi  transmitida via  web e  que  sua gravação,  com o 
registro  das  manifestações  dos  presentes  e  dos  encaminhamentos  adotados,  poderá  ser 
consultada  pelo  canal  do  Conselho  Universitário  na  plataforma  Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UcdwcD_d1xGzGWWX5X6Pko1Q/videos.  Florianópolis,  18 
de agosto de 2020. 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da 
UFSC, realizada no dia 18 de agosto de 2020, às 14 horas, on-line. 

REPRESENTAÇÃO ASSINATURA
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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
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Centro de Ciências Biológicas
(CCB)

Prof. titular ou seu suplente

Centro de Comunicação e Expressão
(CCE)

Diretor ou Vice-Diretor

Centro de Comunicação e Expressão
(CCE)

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 Rurais
(CCR)

Diretor ou Vice-Diretor

Centro de Ciências Rurais
(CCR)

Prof. titular ou seu suplente

Centro de Ciências da Saúde
(CCS)

Diretor ou Vice-Diretor
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Centro de Ciências da Saúde
(CCS)

Prof. titular ou seu suplente

Centro de Desportos
(CDS)

Diretor ou Vice-Diretor

Centro de Desportos
(CDS)

Prof. titular ou seu suplente

Centro de Ciências da Educação
(CED)

Diretor ou Vice-Diretor

Centro de Ciências da Educação
(CED)

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
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Centro de Ciências Físicas e 
Matemáticas

(CFM)
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 Tecnológico, de Ciências Exatas e 
Educação

(CTE)
Diretor ou Vice-Diretor

Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e 
Educação

(CTE)
Prof. titular ou seu suplente

Centro Tecnológico de Joinville
(CTJ)

Diretor ou Vice-Diretor
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Centro Tecnológico de Joinville
(CTJ)

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

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
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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

Câmara de Pós-Graduação
(CPG)

Titular ou seu suplente

Câmara de Pós-Graduação
(CPG)

Titular ou seu suplente

10

31

32
33



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
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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 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
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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

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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