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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se 1 

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

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

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

nº 13/2021/SODC/CUn, remetido por correio eletrônico e publicado na página principal da 5 

UFSC. O endereço virtual de acesso à reunião, para fins de registro e verificação, é o seguinte: 6 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc. Participaram da sessão 7 

remota, consoante a lista de frequência enviada pelo Assina UFSC, mediante o link 8 

https://u.ufsc.br/nek3RGy: professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor; professora Cátia Regina 9 

Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora;  professor Rogério Cid Bastos, pró-reitor de Extensão 10 

(PROEX), bem como a professora Graziela De Luca Canto, representante suplente da Pró-11 

Reitoria de Extensão; professor Daniel de Santana Vasconcelos, pró-reitor de Graduação 12 

(PROGRAD); professora Cristiane Derani, pró-reitora de Pós-Graduação (PROPG); professor 13 

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

Marlene Grade, diretora e vice-diretora, respectivamente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA); 15 

bem como os professores Carmen Maria Olivera Müller e Tiago Montagna, representantes 16 

titular e suplente, respectivamente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA); professor Oscar 17 

Bruna-Romero, representante titular do Centro de Ciências Biológicas (CCB); professor Fábio 18 

Luiz Lopes da Silva, diretor do Centro de Comunicação e Expressão (CCE), que, apesar de ter 19 

participado da sessão, não assinou a lista de presença; professor Edmilson Rampazzo Klen, 20 

representante titular do CCE; professores José Isaac Pilati e Claudio Macedo de Souza, diretor e 21 

representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); professores 22 

Juliano Gil Nunes Wendt e Joni Stolberg, diretor e representante titular, respectivamente, do 23 

Centro de Ciências Rurais (CCR); professor Fabricio de Souza Neves, diretor do Centro de 24 

Ciências da Saúde (CCS); professores Michel Angillo Saad e Tiago Turnes, diretor e 25 

representante titular, respectivamente, do Centro de Desportos (CDS); professora Joana Célia 26 

dos Passos, diretora do Centro de Ciências da Educação (CED); professor Carlos Antonio Oliveira 27 

Vieira, representante titular do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH); professores 28 

Nilton da Silva Branco e Luiz Augusto dos Santos Madureira, diretor e vice-diretor, 29 

respectivamente, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), bem como a professora 30 

Tatiane de Andrade Maranhão, representante titular do CFM; professor Edson Roberto De 31 

Pieri, diretor do Centro Tecnológico (CTC); professores João Luiz Martins e Marilise Luiza 32 

Martins dos Reis Sayão, diretor e representante suplente, respectivamente, do Centro 33 

Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE); professor Diego Santos Greff, diretor do 34 

Centro Tecnológico de Joinville (CTJ); professor João Matheus Acosta Dallmann, representante 35 
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suplente do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus de Araranguá (CTS); professora 36 

Fernanda Müller, representante titular dos professores da Educação Básica; professores 37 

Roberto Willrich e Valéria Bennack, representantes titular e suplente, respectivamente, da 38 

Câmara de Extensão; professores Sandra Rolim Ensslin, Carlos Frederico Deluqui Gurgel e Eliane 39 

Regina Pereira do Nascimento, representantes titulares da Câmara de Pesquisa; professores 40 

Eduardo Luiz Gasnhar Moreira e Luiz Alberton, representantes titulares da Câmara de Pós-41 

Graduação; servidores técnico-administrativos em educação Karine Albrescht Kerr, Camilla de 42 

Amorim Ferreira, Eduardo de Mello Garcia e Ronaldo David Viana Barbosa, representantes 43 

titulares do corpo técnico-administrativo em educação, e Gustavo Alexssandro Tonini, 44 

representante suplente do corpo técnico-administrativo em educação; acadêmicos Rodrigo Luiz 45 

Coelho e Francisco Ianzer Machado, representantes titulares do corpo discente da graduação, 46 

bem como os acadêmicos Bernardo André Hillesheim e Cauê Baasch de Souza, representantes 47 

suplentes do corpo discente da graduação; o acadêmico Andrey Victor de Souza Santiago, o 48 

qual, apesar de ter participado da sessão, não assinou a lista de presença; e a acadêmica 49 

Mariana Nór Nascimento, representante titular do corpo discente da pós-graduação. Após a 50 

constatação de quórum pelos presentes na plataforma da RNP, foi declarada aberta a sessão 51 

remota. Justificaram suas ausências os seguintes conselheiros: Júlio Faria Corrêa; Karine 52 

Albrescht Kerr; Micael Salton; Cristina Magalhães Ribas dos Santos; Felipe Vieira; Gustavo 53 

Alexssandro Tonini; Gregório Jean Varvakis Rados; Malcon Andrei Martinez Pereira e Raphael 54 

Schlickmann; Werner Kraus Jr.; Débora de Oliveira; Maria del Carmen Cortizo; Cristine Maria 55 

Bressan e Luiz-Rafael Santos. Justificativas de ausências posteriores: Jeferson Rodrigues, Celso 56 

Spada, Rafael Gallina Delatorre e Jaime Cesar Coelho. A transmissão da sessão ocorreu pelo 57 

canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a responsabilidade do servidor Cledison 58 

Marques, da TV UFSC. Registrou-se a participação de intérpretes e tradutores de 59 

Libras/português, a saber, Giuliane Cavalheiro de Bem, Raquel Ruiz e Jéssica Francine Cardoso. 60 

Participaram da sessão, com direito a voz, e com a anuência do plenário, Carlos Alberto 61 

Marques, representando o Sindicato dos Professores das Universidades Federais de Santa 62 

Catarina – Apufsc-Sindical; Marcus Paulo Pessôa da Silva e Jorge Cordeiro Balster, 63 

representando o Sindicato de Trabalhadores em Educação das Instituições Públicas de Ensino 64 

Superior do Estado de Santa Catarina – SINTUFSC; e Lisa Belmiro Camara, representando a 65 

Associação dos Pós-Graduandos(as) da UFSC (APG/UFSC),  conforme convite nos termos 66 

do OFÍCIO CIRCULAR Nº 21/2021/GR. Em seguida, deu-se prosseguimento à reunião com a 67 

análise do item disposto a seguir. Processo digital nº 23080.040906/2021-52. Requerente: 68 

Conselho Universitário. Assunto: Constituição de comissão a fim de organizar e coordenar o 69 

processo de consulta informal à comunidade quanto à escolha dos ocupantes da Reitoria 70 

para o período de 2022 a 2026. Relatoria: Conselheiro Luiz Alberton. Relator de vista: 71 

Conselheiro Paulo Pinheiro Machado. Foi passada a palavra ao relator de vista para exposição 72 

de seu parecer. Após a leitura e explicações do relator de vista, foi concedida oportunidade ao 73 

plenário para esclarecimentos e discussões. Na fase de discussão, foi concedido aos convidados 74 

direito a fala. Um dos convidados, senhor Marcus Paulo Pessôa da Silva, teve problemas 75 

técnicos na habilitação de seu microfone, então a palavra foi passada ao senhor Carlos Alberto 76 

Marques, presidente do Apufsc-Sindical, que leu uma nota conjunta subscrita também pelas 77 

coordenações do SINTUFSC, do Diretório Central dos Estudantes Luís Travassos (DCE) e APG, 78 

disponível em: https://noticias.paginas.ufsc.br/files/2021/10/Nota-Entidades-sobre-79 

Eleic%CC%A7a%CC%83o-Reitor.pdf. Em seguida, o conselheiro Fábio Luiz Lopes da Silva pediu 80 

para ler um parecer alternativo, o que foi concedido pelo presidente pelo tempo de dois 81 

minutos. A conselheira Camilla de Amorim Ferreira, em sua fala, pediu para verificar com o 82 

relator uma alteração no parecer dele, pois seu documento determinava que a decisão de 83 

realizar eleição presencial ou remota cabia à comissão epidemiológica. A conselheira Camilla 84 
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Ferreira disse que a comissão epidemiológica fazia orientações, mas não era ela que definia se 85 

a Universidade devia voltar ou não às atividades presenciais. A conselheira Camilla então 86 

sugeriu ao relator que, se possível, indicasse que a comissão de consulta se orientaria pelas 87 

indicações da comissão epidemiológica atendendo a lógica, e reforçou que não indicassem a 88 

comissão epidemiológica para tomar aquela decisão. A conselheira explicou que seria um 89 

ajuste na escrita, pois acreditava que a decisão no fim seria da comissão paritária. O Conselho 90 

debateu amplamente o assunto. Registre-se que, ao passar a fala ao conselheiro Andrey Victor 91 

de Souza Santiago, o presidente solicitou que a vice-presidente conduzisse a sessão por dez 92 

minutos. Com a palavra, o relator de vista disse que seu parecer fazia uma recomendação de 93 

diretrizes e sugestões a serem observadas para a realização da consulta informal. O relator 94 

Paulo Pinheiro disse ainda que acataria a sugestão da conselheira Camilla Ferreira, no seguinte 95 

trecho do parecer: “Por uma questão de segurança e de saúde pública, a Comissão deverá 96 

seguir as indicações quanto ao processo de consulta eleitoral – se presencial ou remoto – de 97 

acordo com as orientações da Comissão Permanente de Monitoramento Epidemiológico, 98 

constituída pela Portaria nº 882/2021/GR”. Nesse sentido, o relator informou que trocaria o 99 

verbo “seguir” pelo verbo “ouvir”, ficando mantida a autonomia das entidades. O presidente 100 

solicitou ao relator inicialmente designado, conselheiro Luiz Alberton, que fizesse a releitura de 101 

seu parecer, ou melhor, da sua parte conclusiva. Após a releitura, o presidente submeteu o 102 

parecer exarado pelo conselheiro Paulo Pinheiro Machado à votação e, de acordo com os 103 

resultados da enquete da plataforma RNP, houve 29 votos favoráveis ao parecer e 20 votos 104 

contrários. O presidente disse então que colocaria o parecer do relator Luiz Alberton em 105 

votação. Houve discussão acerca disso, e não houve segunda votação. Registre-se que a 106 

conselheira Iclícia Viana, por meio de mensagem por correio eletrônico, pediu para constar seu 107 

voto, consoante a seguinte justificativa: “Justifico que no dia 18/10/2021 eu estive presente na 108 

reunião extraordinária do Conselho Universitário, de forma remota, enquanto conselheira 109 

representante TAE. No entanto, estive com muitas dificuldades com a plataforma do WebConf. 110 

A sessão contava com aproximadamente 69 pessoas presentes, talvez tenha sido sobrecarga. 111 

Informo que meu voto favorável ao parecer de vistas do conselheiro professor Paulo Pinheiro 112 

não foi computado e não consegui nem interagir no chat para informar do ocorrido, como 113 

previsto na Resolução Normativa nº 150/2021/CUn, de 11 de maio de 2021. Solicito, se 114 

possível, o registro de meu voto.” A sessão foi transmitida via web e que sua gravação, 115 

contendo as manifestações dos presentes, que podem ser consultadas pelo canal do Conselho 116 

Universitário na plataforma YouTube por meio do link 117 

https://www.youtube.com/watch?v=_fzTFZsI1-w. Em informes gerais, não houve inscritos. O 118 

presidente agradeceu a presença de todos e afirmou que, a partir daquele momento, o 119 

trabalho cabia à comissão eleitoral. O presidente do Apufsc-Sindical afirmou que tomaria o 120 

parecer aprovado pelo Conselho como sugestão. O presidente então encerrou a sessão, e 121 

avisou que a próxima sessão do Conselho aconteceria no fim do mês. Para constar, eu, Raquel 122 

Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, 123 

quando aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. Registre-124 

se que a sessão foi transmitida via web e segue gravada com o registro das manifestações dos 125 

presentes e dos encaminhamentos adotados, podendo ser consultada no canal do Conselho 126 

Universitário na plataforma YouTube. Florianópolis, 18 de outubro de 2021.   127 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da 
UFSC realizada no dia 18 de outubro de 2021, às 14 horas, em ambiente eletrônico, por 
intermédio de videoconferência. 
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