MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
ATA Nº 2 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho Universitário
realizada no dia 8 de março de 2022, às 14 horas,
em ambiente eletrônico, por intermédio de
videoconferência.
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Aos oito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se o
Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC) em caráter
ordinário, em ambiente eletrônico, por intermédio do serviço Conferência Web da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação por meio do Ofício Circular
nº 2/2022/SODC/CUn, remetido por correio eletrônico e publicado na página principal da UFSC.
O endereço virtual de acesso à reunião, para fins de registro e verificação, é o seguinte:
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc. Sob a presidência do
reitor da UFSC, participaram da sessão remota, consoante a lista de frequência enviada pelo
Assina UFSC, mediante o link https://u.ufsc.br/dd9RHHP: professor Ubaldo Cesar Balthazar,
reitor; professora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora; professor Rogério Cid
Bastos, pró-reitor de Extensão; professor Daniel de Santana Vasconcelos, pró-reitor de
Graduação; professor Sebastião Roberto Soares, pró-reitor de Pesquisa; professor Juarez Vieira
do Nascimento, representando a professora Cristiane Derani, pró-reitora de Pós-Graduação;
professora Rosete Pescador e Tiago Montagna, diretora e representante suplente,
respectivamente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA); professores Alexandre Verzani Nogueira
e Oscar Bruna-Romero, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências
Biológicas (CCB); professores José Isaac Pilati e Claudio Macedo de Souza, diretor e
representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); professores
Juliano Gil Nunes Wendt e Joni Stolberg, diretor e representante titular do Centro de Ciências
Rurais (CCR) respectivamente; professores Ricardo de Souza Magini e Celso Spada, vice-diretor
e representante titular do Centro de Ciências da Saúde (CCS) respectivamente; professores
Michel Angillo Saad e Tiago Turnes, diretor e representante titular do Centro de Desportos
(CDS) respectivamente; professoras Joana Célia dos Passos e Mônica Martins da Silva, diretora
e representante titular do Centro de Ciências da Educação (CED) respectivamente; professores
Miriam Furtado Hartung e Carlos Antonio Oliveira Vieira, diretora e representante titular do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH) respectivamente; professores Luiz Augusto dos
Santos Madureira e Tatiane de Andrade Maranhão, vice-diretor e representante titular,
respectivamente, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM); professoras Maria Denize
Henrique Casagrande e Maria Del Carmen Cortizo, vice-diretora e representante titular do
Centro Socioeconômico (CSE) respectivamente; professores Sérgio Peters e Gregório Jean
Varvakis Rados, vice-diretor e representante titular do Centro Tecnológico (CTC)
respectivamente; professores João Luiz Martins e Luiz Rafael dos Santos, diretor e
representante titular do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE)
respectivamente; professores Diego Santos Greff e Christiane Wenck Nogueira Fernandes,
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diretor e representante titular do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ) respectivamente;
professor Eugênio Simão, diretor do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS); professor
Camilo Buss Araújo, representante suplente dos professores da Educação Básica (EBTT);
professores Carla D'Agostini Derech Nunes e Roberto Willrich, representantes titulares da Câmara
de Extensão; professores Werner Kraus Junior e Lucia Nazareth Amante, representante titular e
suplente, respectivamente, da Câmara de Pós-Graduação; servidores técnico-administrativos
em Educação Camilla de Amorim Ferreira, Ronaldo David Viana Barbosa e Eduardo de Mello
Garcia, representantes titulares, e Sérgio Leandro da Silva, representante suplente, do corpo
técnico-administrativo em Educação; acadêmico Rodrigo Luiz Coelho, representante titular do
corpo discente da Graduação. Após a verificação de quórum pelos presentes na plataforma da
RNP, o presidente declarou aberta a sessão remota. Justificaram suas ausências os seguintes
conselheiros: Sandra Regina Carrieri de Souza; Iclicia Viana; Eliane Regina Pereira do
Nascimento; Carmen Maria Olivera Müller; Fabricio de Souza Neves; Sandra Rolim Ensslin;
Dilceane Carraro; Monica Aparecida Aguiar dos Santos e Edson Roberto De Pieri. A transmissão
da sessão ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a responsabilidade do
servidor Cledison Marques, da TV UFSC. Registrou-se a participação de intérpretes e tradutores
de Libras/português, a saber, Bárbara Helena da Silva, Letícia Regiane da Silva e Camila Neves
Petrópulos. Logo após, deu-se prosseguimento à reunião de acordo com o disposto a seguir. 1.
Apreciação e aprovação das atas relativas às sessões de: 30 de novembro de 2021; 10 de
dezembro de 2021 – sessão especial e sessão extraordinária respectivamente; e 17 de
dezembro de 2021. Em apreciação, a leitura dos documentos foi dispensada, considerando que
todos haviam tido conhecimento de seus conteúdos previamente, haja vista que as atas haviam
sido encaminhadas juntamente com a convocação por correio eletrônico. A presidência
submeteu as atas à votação por meio do chat interno, e elas foram aprovadas. Os referidos
documentos foram disponibilizados para assinatura por meio do Sistema de Certificação Digital
– Assina UFSC, conforme informações a seguir: ata da sessão ordinária de 30 de novembro de
2021, disponível em: https://u.ufsc.br/jcnD0ZO; ata da sessão especial de 10 de dezembro de
2021, disponível em: https://u.ufsc.br/S1rJi7L; ata da sessão extraordinária de 10 de dezembro
de 2021, disponível em: https://u.ufsc.br/UNTdUTr; e ata da sessão extraordinária de 17 de
dezembro de 2021, disponível em: https://u.ufsc.br/S2w6mNt. 2. Processo digital nº
23080.045835/2021-84.Requerente: Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina
(FEESC). Objeto: Apreciação da solicitação de renovação da autorização para a FEESC atuar
como fundação de apoio ao Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), sob a relatoria do
Conselheiro Juliano Gil Nunes Wendt. Com a palavra, o relator procedeu à leitura de seu
parecer, favorável ao pleiteado no referido processo. Após a leitura do parecer, foi concedida
oportunidade ao plenário para esclarecimentos e discussões. Em seguida, o parecer do relator
foi submetido à votação e foi aprovado, conforme enquete realizada pela plataforma da RNP,
com 41 votos favoráveis e 2 votos contrários. 3. Processo digital nº 23080.054434/2021-15.
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). Objeto:
Apreciação da solicitação de concordância da UFSC para que a FAPEU possa renovar pedido
de autorização para apoiar a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), sob a relatoria do
Conselheiro Juliano Gil Nunes Wendt. Com a palavra, o parecerista fez a exposição de seu
parecer, favorável ao pleiteado no referido processo. Após a leitura do parecer, foi concedida
oportunidade ao plenário para esclarecimentos e discussões. Em seguida, o parecer do relator
foi submetido à votação e foi aprovado, conforme enquete realizada pela plataforma da RNP,
com 41 votos favoráveis e 3 votos contrários. 4. Processo digital nº 23080.055104/2021-47.
Requerente: Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU). Objeto:
Apreciação da solicitação de concordância da UFSC para que a FAPEU possa renovar pedido
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de autorização para apoiar o Instituto Federal Catarinense (IFC), sob a relatoria do
Conselheiro Juliano Gil Nunes Wendt. Foi passada a palavra ao relator para exposição de seu
parecer, favorável ao pleiteado no referido processo. Após a leitura do parecer, foi concedida
oportunidade ao plenário para esclarecimentos e discussões. Em seguida, o parecer do relator
foi submetido à votação e foi aprovado, conforme enquete realizada pela plataforma da RNP,
com 37 votos favoráveis e 2 votos contrários. 5. Informes gerais. O conselheiro João Martins
deixou um convite a todos os conselheiros para, no dia 17 de março, acompanharem a sessão
solene do Conselho da Unidade do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE) do
Campus de Blumenau em comemoração aos seus 8 anos de existência. O conselheiro estendeu
o convite às chapas candidatas à Reitoria. Logo após, o conselheiro Ronaldo Barbosa pediu à
presidência que avisasse sobre as datas da consulta informal. Ato contínuo, o presidente
compartilhou com os presentes as datas do pleito. A planilha eletrônica com a relação dos
votantes e seus respectivos votos foi disponibilizada no chat interno da sessão após as
votações. Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação, contendo as
manifestações dos presentes, poderá ser consultada pelo canal do Conselho Universitário na
plataforma YouTube por meio do link https://www.youtube.com/watch?v=K-VHs_xsx_s. Na
sequência, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para
constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos órgãos deliberativos centrais, lavrei a
presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo senhor e presidente e pelos demais
conselheiros. A sessão foi transmitida via web e segue gravada como registro das
manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, podendo ser consultada no
canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube. Florianópolis, 8 de março de 2022.
Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário da
UFSC, realizada no dia 8 de março de 2022, às 14 horas, em ambiente eletrônico, por
intermédio de videoconferência.
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