
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 161/2022/CUn, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022

Altera os artigos 2º, 10 e 12, o caput e o § 2º do art. 
13  da  Resolução Normativa  nº  160/2021/CUn,  de 
17  de  dezembro  de  2021,  que  dispõe  sobre  as 
normas que regulamentam o processo de escolha 
de  candidatos(as)  para  a  composição  das  listas 
tríplices  para  a  nomeação  de  reitor(a)  e  vice-
reitor(a) da Universidade Federal de Santa Catarina, 
em conformidade com o disposto na Lei nº 9.192, 
de 21 de dezembro de 1995, no Decreto nº 1.916, 
de 23 de maio de 1996, e no Decreto nº 6.264, de 
22 de novembro de 2007.

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, e tendo em vista 
o que decidiu este Conselho em sessão realizada em 10 de fevereiro de 2022, consoante os 
termos  do  Parecer  nº  01/2022/CUn,  constante  às  fls.  77  e  78  do  processo  nº 
23080.054115/2021-18,

RESOLVE:

Art.  1º  A  Resolução  Normativa  nº  160/2021/CUn  passa  a  vigorar  com as 
seguintes alterações:

“Art.  2º  A  escolha  dos(as)  candidatos(as)  para  a  composição das  listas 
tríplices de que trata o artigo 1º será realizada em Sessão Especial do CUn, que 
ocorrerá no dia 2 de maio de 2022, às 8h30min, na Sala Prof. Ayrton Roberto de 
Oliveira.” (NR)

“Art. 10.  A inscrição dos(as) candidatos(a) aos cargos de reitor(a) e vice-
reitor(a)  será  efetuada  por  meio  de  requerimento  à  Comissão  Especial  no 
período de 19 a 27 de abril de 2022, até as 12h, na Secretaria dos Conselhos, 
observado o horário de funcionamento da Comissão, conforme o disposto no 
parágrafo único do art. 1º.” (NR)



“Art. 12. Do pedido de inscrição caberá impugnação à Comissão Especial 
até as 18h do dia 27 de abril de 2022.” (NR)

“Art. 13. Havendo impugnação,  o candidato terá vista dos autos até as 
12h do dia 28 de abril de 2022, para manifestar-se.

.................................................. 

§  2º  Caberá  à  Comissão  Especial  decidir  sobre  as  impugnações  que 
venham a ocorrer até as 18h do dia 28 de abril de 2022, devendo publicar a 
homologação final das candidaturas até as 18h do dia 29 de abril de 2022.” (NR)

Art. 2º Esta resolução normativa entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim Oficial da Universidade Federal de Santa Catarina.
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