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Aos doze dias do mês de novembro 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 

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 14/2021/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/qQewlk9: professora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora; 9 

professora Graziela De Luca Canto, representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão; 10 

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

Maique Weber Biavatti, representando o professor Sebastião Roberto Soares, pró-reitor de 12 

Pesquisa (PROPESQ); professoras Rosete Pescador e Carmen Maria Olivera Müller, diretora e 13 

representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA); professores 14 

Alexandre Verzani Nogueira e Oscar Bruna-Romero, diretor e representante titular, 15 

respectivamente, do Centro de Ciências Biológicas (CCB); professores Fábio Luiz Lopes da Silva e 16 

Carlos Henrique Rodrigues, diretor e representante suplente do Centro de Comunicação e 17 

Expressão (CCE) respectivamente; professores José Isaac Pilati e Claudio Macedo de Souza, 18 

diretor  e representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); 19 

professores Juliano Gil Nunes Wendt e Joni Stolberg, diretor e representante titular do Centro 20 

de Ciências Rurais (CCR) respectivamente; professores Fabricio de Souza Neves e Jeferson 21 

Rodrigues, diretor e representante suplente do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 22 

respectivamente; professores Michel Angillo Saad e Tiago Turnes, diretor e representante 23 

titular do Centro de Desportos (CDS) respectivamente; professoras Joana Célia dos Passos e 24 

Mônica Martins da Silva, diretora e representante titular do Centro de Ciências da Educação 25 

(CED) respectivamente; professores Jacques Mick e Carlos Antonio Oliveira Vieira, vice-diretor e 26 

representante titular do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) respectivamente; 27 

professores Luiz Augusto dos Santos Madureira e Tatiane de Andrade Maranhão, vice-diretor e 28 

representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM); 29 

professor Irineu Manoel de Souza, diretor do Centro Socioeconômico (CSE); professores Edson 30 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc
https://u.ufsc.br/qQewlk9
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Roberto De Pieri e Sergio Luiz Gargioni, diretor e representante suplente do Centro Tecnológico 31 

(CTC) respectivamente; professores João Luiz Martins e Luiz Rafael dos Santos, diretor e 32 

representante titular do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE) 33 

respectivamente, bem como Marilise Luiza Martins dos Reis Sayão, representante suplente do 34 

CTE; professora Elisete Santos da Silva Zagheni, vice-diretora do Centro Tecnológico de Joinville 35 

(CTJ); professores Eugênio Simão e Gisele Agustini Lovatel, diretor e representante titular do 36 

Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS) respectivamente; professora Giseli Day, 37 

representante titular dos professores da Educação Básica (EBTT); professores Roberto Willrich e 38 

Dilceane Carraro,  representantes titulares da Câmara de Extensão; professores Glaucia da Silva 39 

Zimmermann e Raphael Schlickmann, representantes titular e suplente da Câmara de 40 

Graduação respectivamente; professores Miriam Pillar Grossi e Gustavo Jorge dos Santos, 41 

representantes suplentes da Câmara de Pesquisa; professores Eduardo Luiz Gasnhar Moreira e 42 

Werner Kraus Junior, representantes titulares da Câmara de Pós-Graduação; servidores técnico-43 

administrativos em Educação Camilla de Amorim Ferreira, Iclicia Viana, Eduardo de Mello 44 

Garcia e Sandra Regina Carrieri de Souza , representantes titulares do corpo técnico-45 

administrativo em Educação; acadêmicos Rodrigo Luiz Coelho, Francisco Ianzer Machado e 46 

Lucas de Azevedo Pazin, representantes titulares do corpo discente da Graduação, bem como 47 

acadêmicos Bernardo André Hillesheim e Cauê Baasch de Souza, representantes suplentes do 48 

corpo discente da Graduação; e acadêmica Luísa Nunes, representante suplente do corpo 49 

discente da Pós-Graduação. Após a verificação de quórum pelos presentes na plataforma da 50 

RNP, a presidente declarou aberta a sessão remota. Justificaram suas ausências os seguintes 51 

conselheiros: Ubaldo Cesar Balthazar, Gregório Jean Varvakis Rados, Eliane Regina Pereira do 52 

Nascimento, Maria del Carmen Cortizo, Nilton da Silva Branco, Diego Santos Greff, Júlio Faria 53 

Corrêa, Cristina Magalhães Ribas dos Santos, Carla D´Agostini Derech Nunes, 54 

Edmilson Rampazzo Klen e Rafael Gallina Delatorre e Sandra Rolim Ensslin. Houve justificativa 55 

de ausência posterior de Mariana Nór do Nascimento e de Carlos Frederico Deluqui Gurgel. 56 

Tomaram posse: I. Representantes Câmara de Pesquisa, conforme a Portaria nº 1627/2021/GR: 57 

Miriam Pillar Gross e William Gerson Matias, ambos na condição de suplentes; e II. 58 

Representantes do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, conforme a Portaria nº 59 

1636/2021/GR: Giseli Day, titular, e Sandro Ricardo Rosa, suplente. A transmissão da sessão 60 

ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a responsabilidade do servidor 61 

Cledison Marques, da TV UFSC. Registrou-se a participação de intérpretes e tradutores de 62 

Libras/português Giuliane Cavalheiro de Bem e Raquel Ruiz e Grace Atalia. Logo após, deu-se 63 

prosseguimento à reunião de acordo com o disposto a seguir.  1. Processo nº 64 

23080.047763/2021-18. Requerente: Departamento de Administração Escolar 65 

(DAE/PROGRAD). Objeto: Apreciação da proposta de Calendário Acadêmico para o ano letivo 66 

de 2022. Relatoria: Conselheiro Edson Roberto de Pieri. Com a palavra, o parecerista fez sua 67 

exposição. Após a leitura, o relator solicitou a projeção de uma síntese do calendário 68 

acadêmico UFSC 2022, o que foi feito. Logo após as explicações por parte do relator, passou-se 69 

para a fase de discussões, momento que em foi concedida oportunidade ao plenário para 70 

esclarecimentos. Houve amplo debate, com questionamentos acerca do funcionamento das 71 



 
3 

estruturas de apoio aos discentes quando da retomada do ensino presencial, a exemplo do 72 

funcionamento do Restaurante e da Biblioteca Universitária, bem como do cumprimento dos 73 

200 (duzentos) dias letivos e da possibilidade de integração de atividades remotas para 74 

atendimento das cargas horárias e conteúdo das disciplinas. Houve também sugestões de 75 

alterações no parecer, o que foi acatado pelo relator. O conselheiro Daniel de Santana 76 

Vasconcelos procedeu a alguns esclarecimentos e, com relação ao retorno às aulas presenciais 77 

a partir de 18 de abril de 2022, colocou que isso ocorreria,  respeitados todos os protocolos de 78 

segurança a serem divulgados oportunamente, levando-se em conta o quadro epidemiológico 79 

verificado ao longo do primeiro trimestre do ano civil de 2022 e os prognósticos e orientações 80 

do monitoramento de biossegurança da Universidade, assegurada a possibilidade de reversão, 81 

se necessário. No que se referia ao início de uma transição para o retorno do ensino presencial, 82 

o conselheiro Daniel Vasconcelos afirmou que não houvera precipitação em nenhum momento, 83 

pois, dessa forma, seria possível realizar uma transição e planejar um retorno com calma, 84 

dando tempo para os estudantes voltarem para a UFSC enquanto a própria Universidade se 85 

preparava para receber sua comunidade. Acrescentou que era um processo de êxito, que, 86 

acreditava-se, estava sendo conduzido da melhor forma. Com relação ao questionamento da 87 

integração estudantil, afirmou que a semana de integração seria importante, uma vez que se 88 

trataria de um semestre representativo de um recomeço para estudantes, professores e 89 

técnicos, depois de mais de dois anos afastados dos campi, para muitas pessoas da comunidade 90 

universitária. Por isso, colocou que a primeira semana seria muito importante na reconstrução 91 

dessa retomada do ensino presencial e do convívio. Encerrada a fase de discussão, a presidente 92 

submeteu o parecer exarado pelo conselheiro Edson Roberto de Pieri, com alterações, à 93 

votação, computando-se, pelos resultados da enquete da plataforma RNP, 50 (cinquenta) votos 94 

favoráveis ao parecer e 2 (dois) votos contrários. Ato contínuo, a presidente afirmou que, com 95 

o calendário acadêmico de 2022, a UFSC conseguiria ajustar os semestres, o que teria reflexos 96 

na Graduação e na Pós-Graduação e traria de volta uma normalidade. Acrescentou que o 97 

debate havia sido muito positivo e levara a uma decisão oportuna. Disse, ainda, que se 98 

caminhava para um retorno presencial, depois de um período de pandemia com foco na 99 

manutenção do ensino de excelência, com enfrentamento de toda sorte de complexidades e 100 

uma contribuição para a preservação de vidas. Por fim, colocou que seria um retorno bem-101 

sucedido, com o empenho de todos para tanto. 2. Em informes gerais, a presidente falou que 102 

participara de reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 103 

Ensino Superior (Andifes), em que fora discutido bastante o retorno presencial e a adoção do 104 

chamado ‘passaporte vacinal’ pelas universidades, momento em que os dirigentes solicitaram 105 

que a Andifes tivesse uma recomendação para todas as instituições. Sobre a UFSC, disse que 106 

fora feita uma consulta à Procuradoria Federal junto à Universidade Federal de Santa Catarina 107 

(PF-UFSC). Ao ensejo, informou também que havia sido encaminhado, por parte da conselheira 108 

Tatiane de Andrade Maranhão, um pedido de reconsideração endereçado ao presidente acerca 109 

da deliberação deste Conselho em 18 de outubro de 2021 sobre escolha de ocupantes da 110 

Reitoria no período de 2022-2026. A presidente explicou que trouxera o assunto ao plenário 111 

para verificar se caberia trazer o pedido em pauta extraordinária, ou se seria o caso de não 112 
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acatar o pedido, considerando o que estava contemplado no Regimento Interno do Conselho 113 

Universitário no artigo que fazia menção aos casos omissos. Em seguida, concedeu a palavra 114 

para os quem quisessem se manifestar. Foi passada a palavra à conselheira Tatiane Maranhão, 115 

uma vez que havia sido ela a proponente do pedido. Logo após, abriu-se a palavra aos 116 

conselheiros, que se manifestaram, dentre outros aspectos, acerca do prazo de recurso 117 

estipulado em regimento para o próprio pedido de reconsideração. Ao final, e pelas falas 118 

expostas, a presidente disse que a apresentação da reconsideração podia ser 119 

considerada extemporânea. Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que sua 120 

gravação, contendo as manifestações dos presentes, pode ser consultada pelo canal do 121 

Conselho Universitário na plataforma YouTube por meio do link 122 

https://www.youtube.com/watch?v=4aTyGLdICUI. A presidente agradeceu a presença de 123 

todos, colocando que havia sido uma tarde importante para a instituição e desejando que, em 124 

abril, houvesse sucesso no retorno presencial. Desejou, por fim, um bom feriado e encerrou a 125 

sessão, da qual, para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos 126 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada pela senhora 127 

presidente e pelos demais conselheiros. A sessão foi transmitida via web e segue gravada com o 128 

registro das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, podendo ser 129 

consultada no canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube. Florianópolis, 12 de 130 

novembro de 2021.   131 

Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da 
UFSC, realizada no dia 12 de novembro de 2021, às 14 horas, em ambiente eletrônico, por 
intermédio de videoconferência. 
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