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Ata da continuação da sessão ordinária do Conselho 
Universitário suspensa no dia 24 de agosto de 2021, 
realizada no dia 14 de setembro de 2021, às 14 
horas, em ambiente eletrônico, por intermédio de 
videoconferência. 
 

Aos quatorze dias do mês de setembro 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) em caráter 2 

ordinário, em continuidade à ordem do dia da sessão ordinária do dia 24 de agosto de 2021, em 3 

ambiente eletrônico, por intermédio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e 4 

Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação por meio do Ofício Circular nº 5 

08/2021/SODC/CUn, anteriormente remetido pelo endereço eletrônico e publicado na página 6 

principal da UFSC. O endereço virtual de acesso à reunião, para fins de registro e verificação, foi 7 

o seguinte: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc. 8 

Participaram da sessão remota, consoante a lista de frequência enviada pelo Assina UFSC, 9 

mediante o link https://u.ufsc.br/EOUZev6, professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor; professora 10 

Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora; professor Rogério Cid Bastos, pró-reitor de 11 

Extensão (PROEX); professor Juarez Vieira do Nascimento, superintendente de Pós-Graduação 12 

(PROPG); professores Rosete Pescador, diretora do Centro de Ciências Agrárias (CCA), bem 13 

como Carmen Maria Oliveira Muller e Tiago Montagna, representantes titular e suplente 14 

respectivamente; professores Alexandre Verzani Nogueira e Oscar Bruna-Romero, diretor e 15 

representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Biológicas (CCB); Edmilson 16 

Rampazzo Klen, representante titular do Centro de Comunicação e Expressão (CCE); Claudio 17 

Macedo de Souza, representante titular do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); Joni Stolberg, 18 

representante titular do Centro de Ciências Rurais (CCR); professor Fabricio de Souza Neves, 19 

representante titular do Centro de Ciências da Saúde (CCS); professores Cintia de La Rocha 20 

Freitas e Tiago Turnes, vice-diretora e representante titular, respectivamente, do Centro de 21 

Desportos (CDS); professores Antonio Alberto Brunetta e Mônica Martins da Silva, diretor e 22 

representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências da Educação (CED); professores 23 

Carlos Antonio Oliveira Vieira e Paulo Pinheiro Machado, representantes titular e suplente, 24 

respectivamente, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH); professores Nilton da Silva 25 

Branco e Luiz Augusto dos Santos Madureira, diretor e vice-diretor do Centro de Ciências Físicas 26 

e Matemáticas (CFM) respectivamente, bem como Tatiane de Andrade Maranhão, 27 

representante titular do CFM; professores Irineu Manoel de Souza e Maria Del Carmen Cortizo, 28 

diretor e representante titular do Centro Socioeconômico (CSE) respectivamente; professores 29 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc
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Edson Roberto De Pieri e Gregório Jean Varvakis Rados, diretor e representante titular do 30 

Centro Tecnológico (CTC) respectivamente; professores João Luiz Martins e Luiz Rafael dos 31 

Santos, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro Tecnológico, de Ciências 32 

Exatas e Educação (CTE);  professores Diego Santos Greff e Rafael Gallina Delatorre, diretor e 33 

representante titular, respectivamente, do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ); professor 34 

Eugênio Simão, diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS); professora Regina 35 

Ingrid Bragagnolo, representante suplente dos professores da Educação Básica (EBTT); 36 

professores Roberto Willrich e Dilceane Carraro, representantes titulares da Câmara de 37 

Extensão (CEx), bem como  Valéria Bennack, representante suplente; professores Júlio Faria 38 

Corrêa, Malcon Andrei Martinez Pereira e Glaucia da Silva Zimmermann,  representantes 39 

titulares da Câmara de Graduação (CGRAD); professores Sandra Rolim Ensslin e Carlos Frederico 40 

Deluqui Gurgel, representantes titulares da Câmara de Pesquisa (CPESQ); professores Eduardo 41 

Luiz Gasnhar Moreira e Werner Kraus Junior, representantes titulares da Câmara de Pós-42 

Graduação (CPG), bem como Amurabi Pereira de Oliveira, representante suplente; servidores 43 

técnico-administrativos em Educação Lucas Pereira da Silva, Iclícia Viana, Eduardo de Mello 44 

Garcia e Ronaldo David Viana Barbosa, representantes titulares, e Sérgio Leandro da Silva, 45 

representante suplente do corpo técnico-administrativo em Educação; acadêmicos Rodrigo Luiz 46 

Coelho, Taylana Ramos Pirocca e Francisco Ianzer Machado, representantes titulares do corpo 47 

discente da Graduação, bem como o acadêmico Cauê Baasch de Souza, representante suplente; 48 

as acadêmicas Amanda Mauricio Alexandroni e Ana Aparecida Zandoná, representantes titular 49 

e suplente, respectivamente, do corpo discente da Pós-Graduação. A reunião foi presidida 50 

inicialmente pelo professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC, e também pela professora 51 

Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora. Após a constatação de quórum, o presidente 52 

abriu a sessão remota, congratulou-se com todos os representantes que se encontravam 53 

conectados e passou às justificativas das ausências dos seguintes conselheiros: Michel Angillo 54 

Saad, Antonio Marcos Machado, Humberto Roesler Martins, Luiz Alberton, Camilla Ferreira, 55 

Celso Spada, Carlos Antônio Oliveira Vieira, Jeferson Rodrigues e Sandra Regina Carrieri. A 56 

transmissão da sessão ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a 57 

responsabilidade do servidor Cledison Marques, da TV UFSC. Registrou-se a participação de 58 

intérpretes e tradutores de Libras/português, a saber, Paulo Cunha Júnior e Samuel Morais. Na 59 

sequência, houve a posse dos novos representantes da Câmara de Graduação, consoante a 60 

Portaria nº 1364/2021/GR, a saber, Werner Kraus Junior – titular; Débora de Oliveira – 61 

suplente; Eduardo Luiz Gasnhar Moreira – titular; e Lucia Nazareth Amante – suplente. Em 62 

seguida, o presidente consultou os conselheiros sobre a possibilidade de participação da 63 

senhora Joziléia Daniza Jagso Kaingang, doutoranda em Antropologia Social com direito à voz, o 64 

que foi colocado em votação e acatado. Na sequência, procedeu-se à continuação da 65 

apreciação do exame do item 2. Processo digital nº 23080.030524/2019-04. Requerente: Pró-66 

Reitoria de Pós-Graduação (PROPG). Objeto: Apreciação da solicitação de alteração da 67 

Resolução Normativa nº 95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017, que dispõe sobre a Pós-68 

Graduação stricto sensu na Universidade Federal de Santa Catarina, sob relatoria do 69 

conselheiro Fabricio de Souza Neves. Relatoria de vista: conselheira Amanda Mauricio 70 
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Alexandroni. O relator foi convidado para dar continuidade com a leitura dos demais artigos. O 71 

relator mencionou o que havia sido apreciado até então, e deu-se prosseguimento com a 72 

apreciação a partir dos destaques do § 5º do artigo 44. A conselheira Iclícia Viana fez a defesa e 73 

apresentação de sua proposta acerca do reconhecimento das línguas indígenas, afirmando 74 

que era importante reconhecer a pluralidade de situações envolvendo indígenas. Acrescentou 75 

que o reconhecimento ia na mesma perspectiva política e ética da Política de Ações Afirmativas 76 

na Pós-Graduação da UFSC, aprovada por este Conselho. Logo após, foi aberta a fase de 77 

discussões, oportunidade para esclarecimentos e discussões. Houve ampla discussão dos 78 

destaques apresentados, momento em que vários conselheiros apresentaram suas 79 

manifestações. A doutoranda de Antropologia Joziléia Daniza Kaingang, como convidada e com 80 

direito à voz, sobre esse debate, disse que era muito relevante ter, na Universidade, línguas 81 

indígenas reconhecidas também como línguas faladas, línguas possíveis de pensamento para 82 

construção de novas epistemes, tendo em vista que os conhecimentos e saberes muitas vezes 83 

não conseguiam ser traduzidos para a língua portuguesa. Joziléia acrescentou que a 84 

comprovação de proficiência em idiomas estrangeiros em muitos casos funcionava como uma 85 

barreira para que os estudantes indígenas conseguissem acessar os cursos de Pós-Graduação. 86 

Em razão do adiantado da hora, o Conselho discutiu e deliberou até os destaques do artigo 70 87 

com relação à proposta de alterações da Resolução Normativa nº 95/CUn/2017, restando mais 88 

destaques a serem debatidos e votados em sessão subsequente. Registre-se que a sessão foi 89 

transmitida via web e que sua gravação, contendo as manifestações dos presentes, poderá ser 90 

consultada pelo canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube no link 91 

https://www.youtube.com/watch?v=Z6cMavyUEU4. O conselheiro Nilton Branco perguntou 92 

sobre a continuação da sessão para discutir o retorno presencial. A vice-reitoria participou aos 93 

presentes que o presidente da Comissão de Monitoramento Epidemiológico pedira que a sessão 94 

do Conselho acontecesse na terça-feira subsequente, dia 21 de setembro, de modo que ele 95 

pudesse participar, assim como os demais atores que trabalhavam no planejamento da Pré-Fase 96 

2. Informou igualmente que o painel ativo estava pronto. 3. Informes gerais. Haja vista o 97 

adiantado da hora, o presidente agradeceu a presença de todos e suspendeu a sessão, 98 

comunicando que a sessão seria retomada na sexta-feira, dia 17 de setembro. E eu, Raquel 99 

Pinheiro, secretária executiva dos órgãos deliberativos centrais, lavrei a presente ata, que, se 100 

aprovada, será assinada pelos presidentes e pelos demais conselheiros. A sessão foi transmitida 101 

via web e segue gravada como registro das manifestações dos presentes e dos 102 

encaminhamentos adotados, podendo ser consultada no canal do Conselho Universitário na 103 

plataforma YouTube. Florianópolis, 14 de setembro de 2021.   104 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Z6cMavyUEU4
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