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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-1 

se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), on-line, por 2 

meio de webconferência, pelo link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-3 

universitario-da-ufsc, convocado por meio do Ofício Circular nº 07/2021/SODC/CUn, em caráter 4 

ordinário, nos termos da convocação anteriormente preparada e enviada a todos os conselheiros 5 

por meio eletrônico. Participaram da sessão, consoante a lista de frequência enviada pelo Assina 6 

UFSC, através do link https://u.ufsc.br/GM4cw5U, os seguintes membros: Cátia Regina Silva de 7 

Carvalho Pinto, Rogério Cid Bastos, Daniel de Santana Vasconcelos, Sebastião Roberto Soares, 8 

Cristiane Derani, Rosete Pescador, Carmen Maria Oliveira Muller, Tiago Montagna, Oscar Bruna-9 

Romero, José Isaac Pilati, Claudio Macedo de Souza, Alexandre de Oliveira Tavela, Vladimir 10 

Araujo da Silva, Fabricio de Souza Neves, Celso Spada, Michel Angilo Saad, Juliano Dal Pupo, 11 

Antonio Alberto Brunetta, Miriam Furtado Hartung, Jacques Mick, Carlos Antônio Oliveira Vieira, 12 

Paulo Pinheiro Machado, Nilton da Silva Branco, Tatiane de Andrade Maranhão, Irineu Manoel 13 

de Souza, Maria Del Carmen Cortizo, Sergio Peters, Gregório Jean Varvakis Rados, João Luiz 14 

Martins, Luiz Rafael dos Santos, Diego Santos Greff, Rafael Gallina Delatorre, Eugênio Simão, 15 

Fernanda Müller, Valéria Bennack, Dilceane Carraro, Júlio Faria Corrêa, Malcon Andrei Martinez 16 

Pereira, Gustavo Jorge dos Santos, Ricardo Dantas de Lucas, Glauber Wagner, Luiz Alberton, Ivan 17 

Helmuth Bechtold, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Lucas Pereira da Silva, Eduardo de Mello 18 

Garcia, Karine Albrescht Kerr, Camilla de Amorim, Sandra Regina Carrieri de Souza, Antonio 19 

Marcos Machado, Rodrigo Luiz Coelho, Lucas de Azevedo Pazin, Cauê Baasch de Souza, Francisco 20 

Ianzer Machado, Andrey Victor de Souza Santiago, Amanda Mauricio Alexandroni e Jeferson 21 

Rodrigues, o qual esteve presente, mas não assinou a lista de frequência. A reunião foi presidida 22 

pelo professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC. Após a constatação de quórum, foi 23 

declarada aberta a sessão, sendo justificada a ausência dos seguintes conselheiros: Iclícia Viana, 24 

Rodrigo Luiz Coelho, Sandra Rolim Esslin, Cristine Maria Bressan, Joni Stolberg, Eliane Regina 25 

Pereira do Nascimento, Carla D’Agostini Derech Nunes e Alexandre Verzani Nogueira. A 26 

transmissão da sessão ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a 27 

responsabilidade do servidor Cledison Marques, da TV UFSC. Houve posse dos seguintes 28 

conselheiros: Marie Helene Catherine Torres, como representante titular do Centro de 29 

Comunicação e Expressão, conforme a Portaria nº 848/2021/GR; Mariana Nór do Nascimento, 30 

titular, e Júlia May Vendrami, suplente, Amanda Mauricio Alexandroni, titular, e Luísa Nunes 31 

Estácio, suplente, representando a Associação de Pós-Graduandos, nos termos da Portaria nº 32 

911/2021/GR; Werner Kraus Junior, suplente, representando a Câmara de Pós-Graduação, nos 33 

termos da Portaria nº 925/2021/GR; Carlos Antônio Oliveira Vieira, titular, e Paulo Pinheiro 34 

Machado, suplente, representando o Centro de Filosofia e Ciências Humanas, cuja portaria ainda 35 
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não fora publicada; Maria Del Carmen Cortizo, titular, e Jaime César Coelho, suplente, 36 

representando o Centro Socioeconômico, nos termos da Portaria nº 965/2021/GR; e Luiz Rafael 37 

dos Santos, titular, representando o Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação do 38 

campus de Blumenau, conforme a Portaria nº 707/2021/GR. Ato contínuo, o presidente 39 

comunicou os pedidos de participação à reunião, para esclarecimentos a respeito do item 3 de 40 

pauta, das professoras Francis Solange Vieira Tourinho, secretária de Ações Afirmativas e 41 

Diversidades (SAAD/UFSC), Maria Helena Lenzi e Janaína Santos de Macedo, coordenadoras da 42 

Cátedra Sérgio Vieira de Mello da UFSC. Em votação, os pedidos de participação à reunião foram 43 

aprovados pelo Conselho. Ao ensejo da apreciação da ordem do dia, houve discussão acerca da 44 

permanência ou não dos itens 2 e 4 de pauta, cuja solicitação de retirada de pauta fora suscitada 45 

pela conselheira Amanda Mauricio Alexandroni, em defesa da ampliação da discussão dos 46 

referidos itens pela comunidade acadêmica antes de sua deliberação no Conselho. Após votação, 47 

rejeitou-se a retirada do ponto 2, por 29 (vinte e nove) votos a 27 (vinte e sete) votos, e aprovou-48 

se a retirada do ponto 4, por 31 (trinta e um) votos favoráveis e 25 (vinte e cinco) votos contrários. 49 

A seguir, pediu a palavra a conselheira Cristiane Derani, que manifestou pedido de regime de 50 

urgência em relação à apreciação do item 2. Colocado em votação, o pedido da conselheira 51 

Cristiane Derani foi rejeitado por 25 (vinte e cinco) favoráveis e 28 (vinte e oito) votos contrários. 52 

Na continuidade, procedeu-se à apreciação da ordem do dia conforme o disposto a seguir. 1. 53 

Apreciação e aprovação da ata relativa à sessão de 1º de junho de 2021. Em apreciação, a leitura 54 

do documento foi dispensada, considerando que todos haviam tido conhecimento de seu 55 

conteúdo previamente, pois ele havia sido encaminhado em momento anterior por correio 56 

eletrônico. Submetida à votação, a ata foi aprovada por unanimidade do Conselho. O referido 57 

documento foi disponibilizado para assinatura através do link https://u.ufsc.br/GM4cw5U. 2. 58 

Processo digital nº 23080.030524/2019-04. Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação 59 

(PROPG). Objeto: Apreciação da solicitação de alteração da Resolução Normativa nº 60 

95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017, que dispõe sobre a pós-graduação stricto sensu na 61 

Universidade Federal de Santa Catarina, sob relatoria do conselheiro Fabricio de Souza Neves. 62 

Assumida a presidência pela professora Cátia Regina de Carvalho, em razão de saída temporária 63 

do reitor, foi transferida a palavra ao relator, que efetuou a apresentação de seu parecer. 64 

Passando-se ao debate, a conselheira Amanda Alexandroni solicitou vistas ao processo, restando 65 

adiada a discussão. 3. Processo digital nº 23080.026114/2020-94. Requerente: Secretaria de 66 

Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD). Objeto: Apreciação de minuta de resolução acerca 67 

da Política de Ingresso para Refugiados ou Portadores de Visto Humanitário (PRVH) na 68 

Universidade Federal de Santa Catarina, sob relatoria da conselheira Rosete Pescador. 69 

Concedida a palavra à relatora, esta efetuou a leitura de seu parecer. Após retornar à presidência 70 

da sessão, o professor Ubaldo abriu espaço para discussão da matéria. Com a palavra, o 71 

conselheiro Fabricio Neves fez algumas observações e sugestões em referência à redação dos 72 

artigos 3º, 4º e 6º da minuta, a respeito do preenchimento de vagas dos cursos, que foram 73 

seguidas de esclarecimentos pela professora Francis Tourinho e do aceite pela relatora. Não 74 

havendo mais manifestações, passou-se à votação, sendo registrados 48 (quarenta e oito) votos 75 

favoráveis e nenhum voto contrário, aprovando-se o Parecer nº 13/2021/CUn por unanimidade 76 

do Conselho. Ao final, o presidente parabenizou a relatora e a equipe da SAAD pela elaboração 77 

da resolução. 4. Processo nº 23080.018994/2019-91. Requerente: Pró-Reitoria de Pós-78 

Graduação (PROPG). Objeto: Apreciação da proposta de alteração da Resolução Normativa nº 79 

15/CUn/2011, que dispõe sobre a pós-graduação lato sensu na Universidade Federal de Santa 80 

Catarina, sob relatoria do conselheiro João Luiz Martins. Retirado de pauta quando da apreciação 81 

da ordem do dia. 5. Informes gerais. A conselheira Fernanda Müller se manifestou acerca de 82 

moção de repúdio elaborada por deputado estadual em contrariedade à não oferta do ensino 83 

presencial no Colégio de Aplicação. A exposição da conselheira foi endossada por outros 84 
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conselheiros, que reivindicaram posição institucional acerca do assunto, o que foi assegurado 85 

pela conselheira Cátia Regina, que havia tornado a assumir a presidência da sessão. Na 86 

sequência, pronunciou-se o conselheiro Celso Spada, que fez alguns questionamentos a respeito 87 

do processo seletivo referente ao segundo semestre de 2021, bem como da transição entre a 88 

antiga e a nova Administração Central a ocorrer no mês de agosto, e sugeriu a realização de 89 

consulta pública à comunidade universitária. Em resposta, o professor Ubaldo Cesar Balthazar, 90 

após reassumir a presidência da sessão, esclareceu ao conselheiro que as referidas questões 91 

seriam tratadas na sessão subsequente. Em seguida, a conselheira Camilla Ferreira falou sobre o 92 

Reuni Digital, proposta do governo para expansão de vagas das instituições públicas de ensino 93 

superior. Com a palavra, manifestou-se o conselheiro João Martins, que indicou a necessidade 94 

de atualização e discussão acerca dos dados orçamentários da Universidade. Foi solicitada pelo 95 

conselheiro Jeferson Rodrigues ao Conselho a divulgação do projeto de extensão intitulado 96 

“Acolhe UFSC”, que visava ao acolhimento psicossocial de estudantes, servidores técnico-97 

administrativos em educação, docentes e terceirizados da Universidade em relação aos impactos 98 

provocados pela pandemia. Pronunciou-se também o conselheiro Nilton Branco, que sugeriu 99 

planejamento para a adequação do espaço físico da UFSC para o atendimento do futuro retorno 100 

das atividades acadêmicas presenciais. Não havendo mais inscritos, o presidente retomou a 101 

palavra e reiterou a continuidade das atividades em regime remoto, firmando-se a retomada 102 

presencial assim que os problemas de ordem sanitária fossem sanados. Por fim, agradeceu a 103 

presença de todos e encerrou a sessão. Para constar, eu, João Francisco Ferreira Guimarães, 104 

secretário-geral dos Órgãos Deliberativos Centrais em exercício, lavrei a presente ata, que, após 105 

aprovada, será assinada pelo presidente e pelos demais conselheiros. Registre-se que a sessão 106 

foi transmitida via web e que sua gravação, com o registro das manifestações dos presentes e 107 

dos encaminhamentos adotados, poderá ser consultada pelo canal do Conselho Universitário no 108 

YouTube, no endereço https://www.youtube.com/c/ConselhoUniversit%C3%A1rioUFSC/videos. 109 

Florianópolis, 29 de junho de 2021. 110 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da 
UFSC realizada no dia 29 de junho de 2021, às 14 horas, on-line. 
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