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Ata da sessão extraordinária do Conselho 
Universitário realizada no dia 21 de setembro de 
2021, às 14 horas, em ambiente eletrônico, por 
intermédio de videoconferência. 
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 1 

reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC) em 2 

caráter extraordinário, em ambiente eletrônico, por intermédio do serviço Conferência Web da 3 

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação por meio do Ofício 4 

Circular nº 10/2021/SODC/CUn, anteriormente remetido pelo endereço eletrônico e publicado 5 

na página principal da UFSC. O endereço virtual de acesso à reunião, para fins de registro e 6 

verificação, foi o seguinte: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-7 

ufsc. Participaram da sessão remota, consoante a lista de frequência enviada pelo Assina UFSC, 8 

mediante o link https://u.ufsc.br/qthYkah: professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor; professora 9 

Graziela De Luca Canto, representante suplente da Pró-Reitoria de  Extensão (PROEX); 10 

professor Daniel de Santana Vasconcelos, pró-reitor de Graduação (PROGRAD); professor 11 

Juarez Vieira do Nascimento, representante suplente da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 12 

(PROPG); professora Maique Weber Biavatti, representando o professor Sebastião Roberto 13 

Soares, pró-reitor de Pesquisa (PROPESQ); professoras Rosete Pescador e Marlene Grade, 14 

diretora e vice-diretora, respectivamente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA), bem como 15 

Carmen Maria Oliveira Muller, representante titular do CCA; professores Alexandre Verzani 16 

Nogueira e Cláudia Beatriz Nedel Mendes de Aguiar, diretor e representante suplente, 17 

respectivamente, do Centro de Ciências Biológicas (CCB); professores Fábio Luiz Lopes da Silva e 18 

Edmilson Rampazzo Klen, diretor e representante titular do Centro de Comunicação e 19 

Expressão (CCE) respectivamente; professores José Isaac Pilati, diretor do Centro de Ciências 20 

Jurídicas (CCJ), e Claudio Macedo de Souza, representante titular do CCJ; professores Juliano Gil 21 

Nunes Wendt e Erik Amazonas de Almeida, diretor e representante suplente do Centro de 22 

Ciências Rurais (CCR) respectivamente;  professores Fabricio de Souza Neves e Celso Spada, 23 

diretor e representante titular do Centro de Ciências da Saúde (CCS) respectivamente; 24 

professores Michel Angillo Saad e Tiago Turnes, diretor e representante titular do Centro de 25 

Desportos (CDS) respectivamente; professor Antonio Alberto Brunetta e Mônica Martins da 26 

Silva, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências da Educação 27 

(CED); professores Miriam Furtado Hartung e Jacques Mick, diretora e vice-diretor, 28 

respectivamente, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH); professores Nilton da Silva 29 

Branco e  Luiz Augusto dos Santos Madureira, diretor e vice-diretor, respectivamente, do 30 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), bem como professora Tatiane de Andrade 31 

Maranhão, representante titular do CFM; professores Irineu Manoel de Souza e Maria Del 32 

Carmen Cortizo, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro Socioeconômico 33 

(CSE); professores Edson Roberto De Pieri e Gregório Jean Varvakis Rados, diretor e 34 

representante titular, respectivamente, do Centro Tecnológico (CTC); professores João Luiz 35 
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Martins e Luiz Rafael dos Santos, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro 36 

Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE); professores Diego Santos Greff e Rafael 37 

Gallina Delatorre, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro Tecnológico de 38 

Joinville (CTJ); professor Eugênio Simão, diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde 39 

(CTS); professoras Fernanda Müller e Regina Ingrid Bragagnolo, representantes titular  e 40 

suplente, respectivamente, dos professores da Educação Básica (EBTT); professores Roberto 41 

Willrich,  Dilceane Carraro e Carla D'Agostini Derech Nunes, representantes titulares da Câmara 42 

de Extensão; professores Glaucia da Silva Zimmermann e Malcon Andrei Martinez Pereira, 43 

representantes titulares da Câmara de Graduação; professores Sandra Rolim Ensslin, Eliane 44 

Regina Pereira do Nascimento e Carlos Frederico Deluqui Gurgel, representantes titulares da 45 

Câmara de Pesquisa; professores Werner Kraus Junior e Luiz Alberton, representantes titulares, 46 

e Lucia Nazareth Amante, representante suplente da Câmara de Pós-Graduação; servidores 47 

técnico-administrativos em Educação Sandra Regina Carrieri de Souza, Camilla de Amorim 48 

Ferreira, Eduardo de Mello Garcia, Antonio Marcos Machado e Ronaldo David Viana Barbosa, 49 

representantes titulares, e Gustavo Alexssandro Tonini, representante suplente do corpo 50 

técnico-administrativo em Educação; acadêmicos Rodrigo Luiz Coelho e Taylana Ramos Pirocca, 51 

representantes titulares, e Cauê Baasch de Souza, representante suplente do corpo discente da 52 

Graduação; acadêmicas Mariana Nór Nascimento e Luísa Nunes Estácio, representantes titular 53 

e suplente, respectivamente, do corpo discente da Pós-Graduação. A reunião foi presidida 54 

inicialmente pela professora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora, haja vista que o 55 

professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC, estava com problemas técnicos. Após a 56 

constatação de quórum, foi declarada aberta a sessão remota. Justificaram suas ausências os 57 

seguintes conselheiros: Oscar Bruna-Romero, Júlio Faria Corrêa e Joni Stolberg. A transmissão 58 

da sessão ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a responsabilidade do 59 

servidor Cledison Marques, da TV UFSC. Registrou-se a participação de intérpretes e tradutores 60 

de libras/português, a saber, Paulo Cunha Júnior, Daniela Bieleski e Camila Neves Petropulos da 61 

Luz. Participaram da sessão, com a anuência do Plenário, como convidados, com direito a voz, o 62 

chefe de Gabinete, professor Áureo Mafra de Moraes, que presidiu o Grupo de Trabalho (GT) 63 

da Pré-Fase 2; o professor Sérgio Fernando Torres de Freitas, membro da Comissão 64 

Permanente de Monitoramento Epidemiológico; a professora Maria Luíza Bazzo, do Laboratório 65 

de Biologia Molecular, Microbiologia e Sorologia (LBMMS); e o professor Fernando Richartz, 66 

secretário de Planejamento e Orçamento. Houve posse do novo representante discente, 67 

Bernardo André Hillesheim, como representante suplente do corpo discente, conforme a 68 

Portaria nº 1456/2021/GR. Dando prosseguimento, passou-se à discussão dos esclarecimentos 69 

acerca da Portaria Normativa nº 405/2021/GR, de 16 de agosto de 2021, que estabelece prazos 70 

para a retomada gradual e parcial do funcionamento das atividades presenciais na Pré-Fase 2. 71 

O conselheiro Antonio Alberto Brunetta pediu a palavra para informar que aquela seria sua 72 

última reunião como conselheiro, haja vista posse de nova direção do CED. Na oportunidade, 73 

foram feitos agradecimentos tanto por parte da presidência como por parte dos demais 74 

conselheiros acerca da atuação do conselheiro. Logo após, o presidente passou a palavra ao 75 

professor Áureo Moraes, que procedeu às explicações iniciais, dizendo que a UFSC havia 76 

recebido um primeiro lote de uma compra de 31.800 máscaras do tipo PFF2. O secretário 77 

Fernando Richartz informou posteriormente que estava em andamento uma outra grande 78 

compra de máscaras, de mais 27 mil unidades. Acrescentou que a dinâmica de entregas dos 79 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) estava sendo finalizado pelo Departamento de 80 

Atenção à Saúde (DAS/Prodegesp) e seria amplamente divulgado a toda a comunidade. No que 81 

concerne à qualidade do ar, o professor Sérgio Freitas elucidou que a Comissão Permanente de 82 
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Monitoramento Epidemiológico tinha um escopo de trabalho de assessoramento à 83 

Administração Central. O professor Sérgio acrescentou que a Comissão buscava as evidências 84 

científicas mais robustas para situações concretas e as repassava à Reitoria para subsidiar a 85 

tomada de decisões. Comentou também que a Comissão já se manifestara acerca das 86 

condições para a realização de um vestibular presencial no meio do ano e, mais recentemente, 87 

sobre os Planos de Contingência do Colégio de Aplicação (CA) e do Núcleo de Desenvolvimento 88 

Infantil (NDI) para retorno de aulas e atividades presenciais. Em relação à qualidade do ar, o 89 

professor Sérgio disse que estavam fazendo testes para estabelecer parâmetros que servissem 90 

para a Universidade inteira. Ele disse também que a Comissão apresentara a ideia de que a 91 

UFSC comprasse aparelhos portáteis para as medições de CO2 e que fossem distribuídos três 92 

equipamentos para cada centro de Ensino, após o que os servidores do Departamento de 93 

Atenção à Saúde da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (DAS/PRODEGESP) 94 

seriam capacitados e posteriormente compartilhariam esse conhecimento. Com relação à 95 

testagem, a professora Maria Luíza Bazzo informou que a equipe do LBMMS já trabalhava com 96 

testagem de casos de Covid-19 desde quando começara a pandemia e que os testes deviam 97 

começar pelos profissionais do CA e NDI. Disse também que o método usado seria o de 98 

testagem em pool – a testagem de dez amostras simultaneamente, para economia de 99 

reagentes e insumos. A professora ressaltou que o método de testagem em pool era muito 100 

seguro e que os testes deviam ter resposta em prazo aproximado de 24 horas. Na ocasião, o 101 

professor Fernando Richartz projetou o Painel Ativo de Dados Epidemiológicos. Segundo ele, o 102 

painel apresentava dois conjuntos de informações, um oriundo de fontes externas (dados 103 

gerais sobre a pandemia no Estado e em cada município) e outro de dados internos, e traria 104 

também informações provenientes da testagem de casos, bem como teria atualização 105 

dinâmica. Na fase de discussões, foram apresentados vários questionamentos e dúvidas quanto 106 

à Portaria Normativa nº 405/2021/GR, que autorizava o início da Pré-Fase 2 na Universidade, 107 

bem como sobre o fornecimento das condições materiais , a fiscalização das medidas de 108 

segurança sanitária, a relação dos pertencentes aos grupos de risco, as condições de 109 

infraestrutura e das manutenções prediais, a operacionalização do Guia de Orientações para 110 

implementação das medidas de preparação da UFSC para as fases seguintes do enfrentamento 111 

à pandemia e a obrigatoriedade da vacinação, sendo que muitos dos questionamentos foram 112 

respondidos pelos membros das comissões presentes. O presidente afirmou que a Pré-Fase 2 113 

era um período de transição no qual as unidades iriam identificar as condições ambientais, de 114 

infraestrutura, das pessoas e atividades, com vistas à adoção futura de um regime 115 

semipresencial de atividades (Fase 2). Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que 116 

sua gravação, contendo as manifestações dos presentes, poderá ser consultada pelo canal do 117 

Conselho Universitário na plataforma YouTube por meio do link: 118 

https://www.youtube.com/watch?v=jF1r7YZ_SCk&t=12283s. A vice-presidente repassou aos 119 

presentes um informe, a pedido do conselheiro Daniel Vasconcelos, de que a PROGRAD iria 120 

divulgar um ofício circular sobre uma modificação no ponto facultativo do dia 28 de outubro, 121 

dia do servidor público, para adequação a uma portaria do Ministério da Economia que passara 122 

o ponto facultativo para o dia 1º de novembro. O presidente colocou que não havia todas as 123 

respostas para todas as perguntas que tinham sido feitas e que muitas respostas surgiriam com 124 

o retorno gradual das atividades presenciais, por isso poder-se-iam cometer erros, mas não se 125 

deveria cometer erros graves. Acrescentou que todas as ações deveriam ser tomadas com 126 

cuidado, sempre seguindo o Guia de Biossegurança e todas as medidas necessárias para 127 

trabalhar com prudência e com responsabilidade. O presidente reforçou ainda uma dúvida do 128 

chat interno, questionando se era possível obrigar os servidores (docentes e técnico-129 

https://www.youtube.com/watch?v=jF1r7YZ_SCk&t=12283s
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administrativos em Educação) a se vacinarem. Quanto a isso, colocou que é um assunto que 130 

tinha dividido o judiciário, mas que tanto os tribunais regionais federais (TRFs) quanto o 131 

Superior Tribunal Federal (STF) já admitiam que o empregador, nas relações privadas, 132 

demitissem um funcionário que se recusasse a se vacinar, pois se tratar de uma questão de 133 

saúde pública. Em seguida, explicou que, quando havia colisão de princípios constitucionais 134 

entre o direito à liberdade de fazer o que se pensa e o direito de todos terem uma vida com 135 

saúde, prevalecia o interesse público. Na sequência, o presidente agradeceu a presença de 136 

todos e suspendeu a sessão, da qual, para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos 137 

órgãos deliberativos centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos 138 

senhores presidentes e pelos demais conselheiros. A sessão foi transmitida via web e segue 139 

gravada como registro das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, 140 

podendo ser consultada no canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube. 141 

Florianópolis, 21 de setembro de 2021.   142 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da 143 

UFSC realizada no dia 21 de setembro de 2021, às 14 horas, em ambiente eletrônico, por 144 

intermédio de videoconferência. 145 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 
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