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realizada no dia 3 de agosto de 2021, às 14 horas, 
em ambiente eletrônico, por intermédio de 
videoconferência. 
 

Aos três dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se o 1 

Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC) em caráter 2 

ordinário, em ambiente eletrônico, por intermédio de videoconferência, convocado por meio 3 

do Ofício Circular nº 08/2021/SODC/CUn, remetido pelo endereço eletrônico e publicado na 4 

página principal da UFSC. O endereço virtual de acesso à reunião, para fins de registro e 5 

verificação, foi o seguinte: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-6 

ufsc. Participaram da sessão remota, consoante a lista de frequência enviada pelo Assina UFSC, 7 

mediante o link https://u.ufsc.br/nZvZs6B: professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor; professora 8 

Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora; professor Rogério Cid Bastos, pró-reitor de 9 

Extensão; professor Daniel de Santana Vasconcelos, pró-reitor de Graduação; professor 10 

Sebastião Roberto Soares, pró-reitor de Pesquisa; professora Cristiane Derani, pró-reitora de 11 

Pós-Graduação; professores Rosete Pescador, diretora, e Carmen Maria Oliveira Muller, 12 

representante titular do Centro de Ciências Agrárias; professores Alexandre Verzani Nogueira e 13 

Oscar Bruna-Romero, respectivamente diretor e representante titular do Centro de Ciências 14 

Biológicas; professores José Isaac Pilati e Claudio Macedo de Souza, respectivamente diretor e 15 

representante titular do Centro de Ciências Jurídicas; professores Juliano Gil Nunes Wendt e 16 

Joni Stolberg, respectivamente diretor e representante titular do Centro de Ciências Rurais; 17 

professor Fabricio de Souza Neves, diretor do Centro de Ciências da Saúde; professor Michel 18 

Angillo Saad Tiago Turnes, diretor e representante suplente do Centro de Desportos; professor 19 

Antonio Alberto Brunetta, diretor e representante do Centro de Ciências da Educação; 20 

professores Miriam Furtado Hartung e Carlos Antonio Oliveira Vieira, respectivamente diretora 21 

e representante titular do Centro de Filosofia e Ciências Humanas; professores Nilton da Silva 22 

Branco e Tatiane de Andrade Maranhão, respectivamente diretor e representante titular do 23 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas; professores Irineu Manoel de Souza e Maria Del 24 

Carmen Cortizo, respectivamente diretor e representante titular do Centro Socioeconômico; 25 

professores Edson Roberto De Pieri e Gregório Jean Varvakis Rados, respectivamente diretor e 26 

representante titular do Centro Tecnológico; professores João Luiz Martins e Luiz Rafael dos 27 

Santos, respectivamente diretor e representante titular do Centro Tecnológico, de Ciências 28 

Exatas e Educação; professores Diego Santos Greff e Rafael Gallina Delatorre, respectivamente 29 

diretor e representante titular do Centro Tecnológico de Joinville; professor Eugênio Simão, 30 

diretor, o qual esteve presente, mas não assinou a lista de frequência, e Gisele Augustini 31 

Lovatel representante titular do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde; professora Fernanda 32 

Müller representante titular dos professores da Educação Básica; professores Roberto Willrich 33 

e Carla D'Agostini Derech Nunes, representantes titulares, e Monica Aparecida Aguiar dos 34 

Santos, representante suplente da Câmara de Extensão; professores Júlio Faria Corrêa e Malcon 35 
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Andrei Martinez Pereira, representantes titulares da Câmara de Graduação; professores Sandra 36 

Rolim Ensslin, Carlos Frederico Deluqui Gurgel  e Eliane Regina Pereira do Nascimento, 37 

representantes titulares da Câmara de Pesquisa; professores Luiz Alberton, Ivan Helmuth 38 

Bechtold e Glauber Wagner, representantes titulares da Câmara de Pós-Graduação; servidores 39 

técnico-administrativos em Educação Lucas Pereira da Silva, Iclícia Viana, Eduardo de Mello 40 

Garcia, Camila de Amorim Ferreira, Sandra Regina Carrieri de Souza, Ronaldo David Viana 41 

Barbosa, Karine Albrescht Kerr e Antonio Marcos Machado, representantes do corpo técnico-42 

administrativo em Educação; acadêmicos Taylana Ramos Pirocca, Andrey Victor de Souza 43 

Santiago, Rodrigo Luiz Coelho, Cauê Baasch de Souza, Francisco Ianzer Machado e Lucas de 44 

Azevedo Pazin, representantes do corpo discente da Graduação; Amanda Mauricio Alexandroni  45 

e Mariana Nór Nascimento, representantes do corpo discente da Pós-graduação. A reunião foi 46 

presidida pelo professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC. Após a constatação de 47 

quórum, foi declarada aberta a sessão remota, sendo justificada a ausência dos seguintes 48 

conselheiros: Júlio Faria Corrêa, mas este se fez presente; Eliane Regina Pereira do Nascimento, 49 

mas esta se fez presente; e Juliano Dal Pupo. Houve também a justificativa posterior de 50 

ausência de Dilceane Carraro. A transmissão da sessão ocorreu pelo canal do Conselho 51 

Universitário no YouTube, sob a responsabilidade do servidor Cledison Marques, da TV UFSC. 52 

Registrou-se a participação de intérpretes e tradutores de libras/português, a saber, 53 

Dâmaris Aline Vidal Oliveira, Patrícia Ribeiro e uma colaboradora terceirizada, Aline Iolanda. Na 54 

sequência, houve a posse do conselheiro Felipe Vieira como representante suplente da Câmara 55 

de Extensão, conforme a Portaria nº 1011/2021/GR. Logo após, a conselheira Miriam Furtado 56 

Hartung pediu para efetuar a leitura de uma nota emitida pelo Centro de Filosofia e Ciências 57 

Humanas (CFH) acerca do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021. Ato 58 

contínuo, a conselheira Tatiane Maranhão pediu também para fazer um relato de uma reunião 59 

com professores do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM) sobre iniciar a discussão 60 

acerca das condições necessárias a um retorno às atividades presenciais de ensino e demandas 61 

dos professores do CFM relacionadas a essa questão. Com aquiescência do plenário, os pedidos 62 

foram acolhidos. Na continuidade, procedeu-se à apreciação da ordem do dia conforme o 63 

disposto a seguir. 1. Apreciação e aprovação da ata relativa à sessão de 29 de junho de 2021. 64 

Em apreciação, a leitura do documento foi dispensada, considerando que todos haviam tido 65 

conhecimento de seu conteúdo previamente, pois ele havia sido encaminhado em momento 66 

anterior por correio eletrônico. O conselheiro João Luiz Martins pediu para constar a posse da 67 

representante suplente do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE) do Campus 68 

de Blumenau, professora Marilise Luiza Martins dos Reis Sayão, ocorrida na sessão anterior. O 69 

presidente informou que faria constar essa informação da ata seguinte. Na sequência, 70 

submetida à votação, a ata foi aprovada por 53 (cinquenta e três) votos favoráveis e nenhum 71 

registro de voto contrário pelo Conselho Universitário. O referido documento 72 

foi disponibilizado para assinatura por meio do link https://u.ufsc.br/tdkJ6lI. Ato contínuo, o 73 

presidente anunciou o exame do item 2. Processo digital nº 23080.030524/2019-04. 74 

Requerente: Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG). Objeto: Apreciação da solicitação de 75 

alteração da Resolução Normativa nº 95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017, que dispõe sobre a 76 

pós-graduação stricto sensu na Universidade Federal de Santa Catarina, sob relatoria do 77 

conselheiro Fabricio de Souza Neves. Relatoria de vista: conselheira Amanda Mauricio 78 

Alexandroni. O presidente passou a palavra ao relator, conselheiro Fabricio Neves, para que 79 

este fizesse a leitura do anexo ao seu parecer, com as proposições de alterações. Apesar de 80 

uma breve discussão acerca da metodologia e da ordem de apreciação dos pareceres, foi 81 

permitido que o relator procedesse com a leitura do anexo, contendo a proposta de alteração 82 

na íntegra, momento que o relator proferiu os esclarecimentos que ele julgou necessários. Em 83 
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seguida, o presidente concedeu a palavra à parecerista de vista, conselheira Amanda 84 

Alexandroni, que fez a leitura de seu relatório. Na sequência, foi aberta a fase de discussão, 85 

tendo como inscritos:  Camila de Amorim Ferreira, Miriam Furtado Hartung, Ivan Helmuth 86 

Bechtold, José Isaac Pilati, Francisco Ianzer Machado, Cauê Baasch de Souza, Andrey Victor de 87 

Souza Santiago, Gregório Jean Varvakis Rados, Paulo Pinheiro Machado, Mariana Nór do 88 

Nascimento, María del Carmen Cortizo, Nilton da Silva Branco, Irineu Manoel de Souza, Eugênio 89 

Simão, Edson Roberto de Pieri, Amanda Mauricio Alexandroni, Rogério Cid Bastos, Lucas Pereira 90 

da Silva, Juarez Vieira do Nascimento, Glauber Wagner, Ronaldo David Viana Barbosa, Luiz 91 

Alberton, Mariana Nór do Nascimento e Cristiane Derani. Registre-se que a sessão foi 92 

transmitida via web e que sua gravação, contendo as manifestações dos presentes, poderá ser 93 

consultada pelo canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube por meio do link: 94 

https://www.youtube.com/watch?v=upDGzl8A_fE. Finalizada a fase de debates, o presidente 95 

retomou a palavra e submeteu o parecer de vista exarado pela conselheira Amanda 96 

Alexandroni à votação, o qual recebeu 21 (vinte e um) votos favoráveis e 35 (trinta e cinco) 97 

contrários. Logo após, foi colocado em votação o parecer do conselheiro Fabricio Neves, que 98 

recebeu 40 (quarenta) votos favoráveis e 15 (quinze) votos contrários. A planilha eletrônica 99 

com a relação dos votantes e seus respectivos votos foi disponibilizada no chat interno da 100 

sessão após as votações. O relator pediu para constar em ata que acatou o pedido da 101 

conselheira Tatiane Maranhão, no que dizia respeito ao novo art. 35, inciso I, acerca da 102 

terminologia linhas de pesquisas, além do termo área de concentração, com relação às 103 

disciplinas obrigatórias dos cursos de pós-graduação, conforme ocorrera no art. 10. Segundo a 104 

conselheira Tatiane Maranhão, tratava-se de uma demanda do Programa de Pós-Graduação em 105 

Oceanografia. A conselheira Miriam Hartung pediu que a leitura de uma nota emitida pelo CFH 106 

acerca do Enade/2021 fosse realizada na sessão seguinte. Ao ensejo, a vice-presidente fez um 107 

relato sobre o pedido da conselheira Miriam Hartung para leitura do documento aprovado no 108 

CFH acerca do Enade/2021, afirmando que houvera uma nota expedida pelo Conselho 109 

Universitário (ConsUni) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) sobre o assunto, a qual 110 

fora enviada ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e 111 

também à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 112 

(Andifes) para que todas as universidades se manifestassem sobre a mudança de data do edital 113 

do Enade. 3. Informes gerais. O presidente franqueou a palavra aos presentes para 114 

comunicações gerais. O conselheiro Ronaldo Barbosa pediu para constar em ata que a proposta 115 

da Política de Inovação e Empreendedorismo da UFSC estava disponível para consulta pública e 116 

aberta a toda à comunidade. O conselheiro compartilhou o link 117 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/politicadeinovacaoeempreendedorismodaufsc no chat 118 

interno da reunião, para conhecimento dos presentes, esclarecendo que era um acesso 119 

disponível a quem já estivesse logado na plataforma. Esclareceu também que era possível 120 

acessar o link https://www.gov.br/participamaisbrasil/consultas-publicas e buscar pelo órgão 121 

“Universidade Federal de Santa Catarina”. A conselheira Tatiane Maranhão, como já havia 122 

pontuado no início da sessão, procedeu a um relato oriundo de uma reunião com professores 123 

do CFM sobre iniciar a discussão acerca das condições necessárias a um retorno às atividades 124 

presenciais de ensino e demandas dos professores do CFM relacionadas a essa questão. O 125 

presidente, retornando a palavra, informou que os pontos apresentados pela conselheira 126 

Tatiane Maranhão seriam objeto de apreciação, em momento oportuno, pelo Conselho 127 

Universitário, considerando que o comitê já estava trabalhando para trazer ao CUn algumas 128 

ideias voltadas à transição a partir do semestre seguinte. A conselheira Mariana Nór do 129 

Nascimento pediu para constar, em nome da Associação de Pós-Graduandos da UFSC, 130 

agradecimentos aos discentes da comunidade universitária, ao Diretório Central dos Estudantes 131 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/politicadeinovacaoeempreendedorismodaufsc
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e aos centros acadêmicos dos cursos que se fizeram presentes no campus da UFSC para 132 

acompanhar a discussão daquela tarde. são eles: Centro Acadêmico Livre de Psicologia 133 

(CALPSI); Centro Acadêmico Livre de Arquitetura e Urbanismo (CALA); Centro Acadêmico Livre 134 

de Pedagogia (CALPE); Centro Acadêmico Livre de Serviço Social (CALISS); Centro Acadêmico de 135 

Cinema (CACINE); Centro Acadêmico Livre de Computação (CALICO); Centro Acadêmico de 136 

Educação Física (CAEF); Centro Acadêmico Livre de Geografia (CALIGEO); Centro Acadêmico de 137 

Engenharia de Materiais (CAMAT) e o apoio de representante dos Servidores 138 

Técnicos Administrativos em Educação.  Na sequência, tendo em vista o adiantado da hora, o 139 

presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a sessão, da qual, para constar, eu, 140 

Raquel Pinheiro, secretária executiva dos órgãos deliberativos centrais, lavrei a presente ata, 141 

que, se aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. A sessão 142 

foi transmitida via web e segue gravada como registro das manifestações dos presentes e dos 143 

encaminhamentos adotados, podendo ser consultada no canal do Conselho Universitário na 144 

plataforma YouTube.  Florianópolis, 3 de agosto de 2021.   145 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário da 
UFSC realizada no dia 3 de agosto de 2021, às 14 horas, em ambiente eletrônico, por 
intermédio de videoconferência. 
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