
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 150/2021/CUn, DE 11 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre a  realização  de sessões  remotas  do 
Conselho  Universitário  durante  a  suspensão  das 
atividades  presenciais  da  Universidade  Federal  de 
Santa Catarina (UFSC) em decorrência da pandemia 
de COVID-19.

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO,  no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, considerando a suspensão das atividades acadêmicas e 
administrativas nos termos da Portaria Normativa nº 371/2020/GR, da Resolução Normativa nº 
140/2020/CUn, da Portaria  nº 1038/MEC/2020 e a  ausência de regulamentação de sessões 
remotas do Conselho Universitário em função do isolamento social vinculado à pandemia de 
COVID-19,

RESOLVE:

Art.  1º  Fica  regulamentada  a  realização  de  sessões  remotas  do  Conselho 
Universitário  (CUn),  em  caráter  excepcional,  enquanto  durar  a  suspensão  das  atividades 
presenciais nos termos da Portaria Normativa nº 371/2020/GR e da Resolução Normativa nº 
140/2020/CUn.

CAPÍTULO I

DAS REUNIÕES

Art.  2º  As  reuniões  serão  realizadas  em sala  virtual  por  meio  de  plataforma 
institucional.

Parágrafo  único.  Será  garantida  a  participação  dos  conselheiros  titulares  e 
suplentes, conforme ocorre nas sessões presenciais.

Art. 3º Os conselheiros devem fazer log-in na plataforma institucional utilizando 
nome completo na identificação, não sendo permitida a permanência na sala de conselheiro 
que não estiver devidamente identificado.

Art. 4º A presença dos conselheiros na sessão deverá ser atestada por meio de 
assinatura  digital  no  Sistema de  Certificação Digital  Assina  UFSC,  devendo a  assinatura  ser  
realizada prioritariamente no início da sessão.



Art. 5º A participação de pessoas externas ao Conselho Universitário deverá ser 
submetida à votação no plenário, sendo obrigatória a sua identificação.

Art. 6º Será permitida a manifestação dos conselheiros:

I  –  por  meio  de  fala,  observando-se  o  disposto  no  Regimento  Interno  do 
Conselho Universitário;

II – por meio do chat da sala virtual institucional, a qualquer momento da sessão, 
sem registro em ata.

Art. 7º A sessão será suspensa nos termos do art. 23 do Regimento Interno do  
CUn ou na ocorrência de problemas técnicos no sistema que inviabilizem o uso da plataforma 
institucional.

Art. 8º A transmissão da sessão deve ser garantida à comunidade, incluindo a 
transmissão do chat da sala virtual institucional, através dos perfis institucionais da UFSC nas 
redes sociais, cabendo à TV UFSC/Agecom prestar esse serviço.

Parágrafo único. A transmissão deve ser confirmada ao início da sessão, antes da 
aprovação da ordem do dia.

CAPÍTULO II

DAS VOTAÇÕES

Art.  9º As votações  simbólicas,  previstas no art.  21 do Regimento Interno do 
Conselho Universitário, serão realizadas por meio de enquete na sala virtual institucional.

§ 1º Ao final da votação, a fim de garantir seu caráter simbólico e aberto, será 
divulgada  a relação dos  conselheiros  votantes  e seu respectivo voto,  na forma de planilha 
eletrônica.

§  2º  Cada  conselheiro  votante  deverá  conferir  seu  voto  na  planilha  e  se 
manifestar  no  chat interno  da  sala  virtual  institucional  caso  seu  voto  não  tenha  sido 
computado.

§  3º  No  caso  previsto  no  §  2º,  o  conselheiro  deverá  anunciar  seu  voto  em 
separado, mediante registro no chat, sendo este contabilizado no resultado da apuração.

§ 4º A planilha eletrônica com a relação dos votantes e seus respectivos votos 
deverá ser disponibilizada ao plenário do CUn imediatamente após cada votação.

§ 5º A planilha de apuração, contendo a relação de votantes e seus respectivos 
votos em cada uma das votações realizadas, deverá ser armazenada nos arquivos do Conselho 
Universitário junto aos demais documentos da respectiva sessão.

Art. 10. As enquetes para votação só deverão ser abertas após resolvidas todas 
as questões de ordem manifestadas verbalmente e/ou no chat interno da reunião.

Art.  11.  No  caso  de  aprovação  em  plenário  para  votação  nominal,  o 
procedimento seguirá o rito previsto no Regimento Interno do Conselho Universitário.

Parágrafo  único.  O  voto  será  declarado  via  chat interno  da  plataforma 
institucional ou por meio do microfone.

2



Art. 12. As votações secretas de forma remota deverão garantir a anonimidade e 
apenas um voto por conselheiro nas opções oferecidas, sem possibilidade de anulação de voto.

Art. 13. É de responsabilidade da presidência do CUn garantir o cumprimento do 
disposto no § 7º do art. 21 e no art. 22 de seu Regimento Interno do Conselho Universitário.

Art.  14.  Em caso de falha técnica no sistema ou plataforma institucional  que 
impeça um conselheiro de exercer seu voto, este deverá comunicar a falha imediatamente à 
presidência  do  Conselho  Universitário,  antes  da  divulgação  do  resultado,  devendo  toda  a 
votação ser refeita na sequência.

Art. 15. O presidente da sessão deverá manter as enquetes de votação abertas 
por 1 (um) minuto.

Art. 16. Em caso de descumprimento dos artigos anteriores e por deliberação do 
plenário, a votação será anulada e refeita na mesma sessão.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. Os casos omissos nesta resolução normativa deverão observar os termos 
dispostos no Regimento Interno do Conselho Universitário, aprovado pela Resolução nº 09/83/
CUn.

Art. 18. Esta resolução normativa entrará em vigor na data de sua aprovação 
pelo Conselho Universitário e deixará de vigorar imediatamente após o retorno às atividades 
presenciais da UFSC, conforme deliberação do Conselho Universitário.

CÁTIA REGINA SILVA DE CARVALHO PINTO
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