
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

ATA Nº 16 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

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

Aos dezenove 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, para continuação da sessão 
iniciada  em  dezoito  de  agosto,  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/uLEpbTh os  seguintes  membros: Adriano  Péres,  Alexandre  Marino  Costa, 
Alexandre Verzani Nogueira, Antonio Alberto Brunetta, Aroldo Prohmann de Carvalho , Camilla 
de  Amorim  Ferreira,   Cátia  Regina  Silva  de  Carvalho  Pinto,  César  Damian,  Claudia  Ângela  
Maziero Volpato,  Cristiane Derani,  Crysttian Arantes  Paixao,  Daniel  Ricardo Castelan,  Edson 
Roberto De Pieri, Eduardo de Mello Garcia, Eugênio Simão, Fabricio de Souza Neves, Glauber 
Wagner, Guilherme Henrique Lima Reinig,  Henry Bill  Me Quade, 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 ,  José 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, , Antônio Renato Pereira 
Moro,  Nilton  da  Silva  Branco,  Orides  Mezzaroba,  Oscar  Bruna  Romero,  Paulo  Pinheiro 
Machado, 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 , Silvana de Gaspari,  Valdir Alvim da Silva. A reunião foi presidida pelo professor Ubaldo  
Cesar Balthazar,  reitor da UFSC. Foi justificada a ausência dos seguintes conselheiros: Diego 
Nunes,  Everton  Gonçalves  Neves  e  Antônio  Marcos  Machado.  Após  constatado  quórum,  o 
presidente cumprimentou a todos e deu início à sessão. Dando prosseguimento, a apreciação 
do  pedido  de  reconsideração  havia  sido  apresentada  pelos  representantes  discentes.  Eles 
solicitaram  que  o  Conselho  reconsiderasse  a decisão  tomada  na  reunião  de  17  de  julho a 
respeito  de quatro  itens  da Resolução que,  segundo eles,  impactariam na possibilidade  de 
participação de todos os alunos nas atividades acadêmicas. Com os destaques questionados, os 
discentes pretendiam que as aulas pudessem ser gravadas e disponibilizadas posteriormente; 
que as  atividades  síncronas  (com a  presença simultânea de  professor  e  alunos  no mesmo 
ambiente) fossem limitadas a 50% (cinquenta por cento) da carga horária das disciplinas; e que 
não fosse permitida a realização de atividades avaliativas síncronas. Além disso, solicitavam que 
a  normativa  incluísse  um  compromisso  de  que  as  atividades  só  fossem  iniciadas  quando 
estivessem asseguradas “a infraestrutura tecnológica necessária e a capacitação de estudantes 
e  docentes”. Em  seguida,  passou-se  ao  item  4.  Processo  nº  23080.031131/2020-43. 
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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.  Foi  passada  a 
palavra ao relator, que efetuou a leitura do parecer. Em seu parecer, o relator do processo 
reconheceu a admissibilidade do pedido de reconsideração,  porém, no mérito,  encaminhou 
pelo  indeferimento  dos  pleitos.  Em  relação  à  gravação  das  aulas,  abordou  aspectos 
relacionados ao direito de imagem. “Veja-se que não está impedido que o docente em sua 
missão de auxiliar da construção e difusão do conhecimento apresente alternativas, a exemplo 
de sínteses do conteúdo ministrado e textos ou vídeos com esse objetivo,  devidamente de 
acordo com a legislação aplicável”. Em relação à limitação em 50% (cinquenta por cento) da 
carga  horária  da  disciplina  em  atividades  síncronas  e  à  vedação  de  avaliações  de  forma 
síncrona, os argumentos do relator para recomendar o indeferimento estavam ligados a prazos 
e necessidade de modificações em planos de ensino já aprovados. Ele destacou que eram 3.779  
planos de ensino que haviam sido adaptados conforme as orientações da Resolução. “Tem-se 
um fato consumado que, dada a exiguidade do tempo, impossível qualquer alteração sem o 
desprestígio à decisão deste Conselho e o apego às regras que legitimam nossas decisões”. 
Quanto ao item que reivindicava um compromisso da UFSC em somente reiniciar as atividades 
de  ensino  não  presencial  quando  estivessem  asseguradas  a  infraestrutura  tecnológica 
necessária  e  a  capacitação  de  estudantes  e  docentes,  o  relator  também encaminhou  pelo 
indeferimento. Ele ainda citou a impossibilidade de se obter a inclusão de todos e ressaltou as 
iniciativas  da UFSC em capacitação de docentes e discentes, além da concessão de auxílios 
materiais  aos  estudantes.  Na  sequência,  houve  questão  de  ordem  dos  conselheiros  Iclícia 
Viana,  Mateus Voigt,  Marco Antônio Machado,  Rogério Cid Bastos,  Paulo Machado,  Miriam 
Hartung, Victória Scabora, Rodrigo Coelho, Aroldo Prohmann, Ronaldo Barbosa e Henry Bill no 
tocante ao mérito da apreciação deste item de pauta bem como à metodologia de deliberação 
do parecer. Quanto às proposições de metodologia para deliberação, foram sugeridas a divisão 
do parecer em subitens, com uma apreciação ponto a ponto, tal como havia sido feito nas  
sessões  anteriores  da  apreciação da  minuta  da  Resolução;  e  a  deliberação  do parecer  por 
inteiro, abrindo-se posteriormente, caso não aprovado, o momento para os encaminhamentos. 
Na mesma ocasião,  foi  efetuada a leitura de um parecer  ao pedido de reconsideração em 
questão pela conselheira Taylana Pirocca. Logo após, com a palavra, o presidente determinou 
que, conforme a praxe deste órgão deliberativo, seria discutido o parecer do relator, de acordo 
com  o  critério  de  análise  de  cada  conselheiro,  abrindo-se  cinco  minutos  para  fala  de 
conselheiros,  considerando  a  possibilidade  de  segunda  fala  de  três  minutos.  Passando-se, 
então,  à  fase  de  discussão,  manifestou-se  o  conselheiro  Victor  Garcia  contrariamente  à 
aprovação do parecer. Após, pronunciou-se o conselheiro Aroldo Prohmann favoravelmente à 
aprovação do parecer, argumentando que as questões envolvidas nos pontos solicitados para 
reconsideração poderiam ser resolvidas entre os próprios alunos e docentes.  O conselheiro 
Alexandre  Verzani  manifestou-se  sobre  a  forma  como  havia  sido  elaborado  o  parecer  do 
relator, afirmando que ela inviabilizava a discussão demandada pela representação estudantil, 
e posicionou-se contrário à aprovação desse parecer.  Com a palavra,  a  conselheira Camilla 
Ferreira  pontuou  algumas  discordâncias  em  relação  ao  pedido  de  reconsideração  dos 
estudantes, mas se posicionou contrariamente ao parecer do relator. Em seguida, manifestou-
se o conselheiro Fabricio Neves, contrariando algumas alegações de conselheiros, dizendo que 
não era o texto do parecer do relator que estava engessando a autonomia da Universidade,  
mas sim o próprio texto do destaque da Resolução, que estava restritivo. O conselheiro disse  
ainda que o pedido de reconsideração poderia ter vindo com sugestão de modificação no texto  
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do  artigo,  tratando  as  questões  com  flexibilidade  e  não  de  modo  incisivo,  alterando-se  o 
sentido de obrigatoriedade para recomendação, e passando para o cargo de coordenações de 
curso as tomadas de decisões de casos excepcionais. Com palavra, o conselheiro Mateus Voigt 
manifestou-se contrariamente ao parecer do relator em favor da consideração do pedido da 
reanálise  dos  itens,  ressaltando  o  momento  de  excepcionalidade  daquela  conjuntura 
pandêmica.  O  conselheiro  ainda  salientou  sua  posição  da  não  delegação  de  determinadas 
decisões às coordenadorias de curso pelo fato de poderem ser procedidas ações intransigentes 
com relação a solicitações de estudantes. Ato contínuo, manifestou-se o conselheiro Eugênio 
Simão,  que, na mesma linha em que proferiu o conselheiro Alexandre Verzani,  disse que o 
parecer  do  relator  abreviava  o diálogo proposto  pelos  estudantes.  O conselheiro João Luiz 
Martins, por sua vez, manifestou-se em desacordo sobre a não aprovação do dispositivo da 
minuta de Resolução, trazida no parecer, que tratava sobre a garantia pela UFSC das condições 
mínimas  necessárias  a  toda  a  comunidade  universitária  antes  do  início  das  atividades 
acadêmicas, e reportou ao parágrafo 5º da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que tratava 
sobre essa questão de garantia pelos sistemas de ensino. Dando continuidade, a conselheira 
Miriam Hartung  discorreu sobre  alguns  pontos  do parecer  e  salientou a  necessidade  de o  
Conselho ouvir o corpo pedagógico da Universidade. Logo após, o conselheiro Lucas Pereira se 
manifestou endossando a fala de conselheiros no sentido de que o parecer, com uma nova 
metodologia, dificultou o debate, e considerou importante a discussão ponto a ponto dos itens. 
O  conselheiro  ainda  ressaltou,  corroborando  a  fala  da  conselheira  Miriam  Hartung,  a 
necessidade de ouvir o corpo pedagógico da UFSC em relação a essas questões, e não somente 
o  corpo  jurídico.  O  conselheiro  Paulo  Machado,  enfatizando  a  validez  da  solicitação  pelos 
estudantes,  afirmou que  a  reconsideração  fazia  parte  de  qualquer  órgão  da  administração 
pública. Também disse que o Conselho era educacional, científico e acadêmico e que deveria  
avaliar  o  método  acadêmico  e  científico  dos  destaques  do  parecer.  A  conselheira  Victória 
Scabora também se pronunciou e, opondo-se à fala do conselheiro Fabricio Neves, disse que as 
solicitações dos estudantes não consistiam em medidas extremas, mas sim de medidas básicas 
para o acesso dos estudantes às aulas remotas.  Em resposta, o conselheiro relator Ronaldo 
Barbosa asseverou que não estava sob votação o fato de ser a favor ou contra os destaques do 
parecer, e que havia necessidade de respeitar as instâncias que poderiam deliberar sobre essas 
questões. Com a palavra, o conselheiro Rogério Cid Bastos posicionou-se dizendo que o que 
estava em análise referia-se à insatisfação quanto ao resultado de uma votação e que votação 
dupla não deveria ser admitida no Conselho. Ele disse ainda que poderia haver consequências 
ao órgão caso este admitisse um recurso por insatisfação contra resultado. Com a palavra, o 
conselheiro Irineu de Souza, demonstrando-se favorável à reconsideração de pontos, disse que 
já  era  prática  do  Conselho  Universitário  tomar  decisões  e,  posteriormente,  fazer  revisões  
destas.  O  conselheiro  Edson  De  Pieri,  versando  sobre  os  destaques  requeridos  para 
reconsideração da minuta de resolução, disse que não acreditava ser possível antecipar todos 
os problemas que seriam enfrentados na execução das aulas remotas e que era difícil fechar o 
assunto em somente uma resolução. O conselheiro ainda salientou que o que se estava sendo 
feito na reunião era a construção de pareceres de vista sem sua realização formal, ao haver 
conselheiros  pormenorizando  pontos  do  parecer  do  relator,  e  recomendou  a  formalização 
dessas pontuações pelos conselheiros.  Em seguida,  o conselheiro Nilton Branco também se 
posicionou  e  argumentou  que  as  discussões  das  reuniões  anteriores  acerca  da  minuta  da 
Resolução haviam sido binárias e engessadas e que não lhe era nova a ideia de reconsideração 
de pontos, que tinha como fim a busca de construção de consensos. Em tempo, o conselheiro 
relator Ronaldo Barbosa esclareceu algumas questões, afirmando que na democracia não teria 
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como afastar a obediência procedimental, ressaltando a necessidade de se atender aos ritos e 
às regras do processo democrático. Em seguida, encerrando a fase de debate, o presidente  
procedeu à votação, que resultou em vinte e oito (28) votos favoráveis ao parecer e vinte e seis  
(26)  votos  contrários.  Após  ampla discussão,  destacando os  pontos  de vista  divergentes,  o  
Conselho  Universitário  aprovou  por  maioria  o  Parecer  nº  18/2020/CUn,  exarado  pelo 
conselheiro  Ronaldo  Barbosa,  que  encaminhou  pelo  indeferimento  dos  pedidos  de 
reconsideração  de  alguns  pontos  da  Resolução  Normativa  nº  140/2020/CUn,  que 
regulamentava a retomada das atividades de ensino na UFSC de forma não presencial. Com 
isso, a redação original da resolução, já publicada, não teve nenhuma alteração. Com a palavra, 
o  presidente  destacou  a  importância  da  manifestação  da  instância  máxima  deliberativa  e 
normativa da Universidade. “Parabéns a todos e todas pela participação e pela seriedade. Isso 
demonstra o papel importante desse Conselho e seu caráter democrático”, disse o presidente. 
Nada mais a ser tratado, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da 
qual,  para  constar,  eu,  Raquel  Pinheiro,  secretária-geral  dos  Órgãos  Deliberativos  Centrais, 
lavrei a presente ata, que, após ser 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,  19 
de agosto de 2020. 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata de continuação da sessão extraordinária do Conselho 
Universitário iniciada no dia 18 de agosto 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)
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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

Centro de Comunicação e Expressão
(CCE)

Diretor ou Vice-Diretor

Centro de Comunicação e Expressão
(CCE)

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 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

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
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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

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
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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

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
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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
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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
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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 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
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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

Representante da comunidade externa 
(vacante)

Titular ou seu suplente
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