MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
ATA Nº 3 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
Ata da sessão ordinária do Conselho Universitário
realizada no dia 31 de março de 2022, às 14 horas,
em ambiente eletrônico, por intermédio de
videoconferência.
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Aos trinta e um dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniuse 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 3/2022/SODC/CUn, enviado 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, através do link https://u.ufsc.br/iwdIGpA, os seguintes membros: professor
Ubaldo Cesar Balthazar, reitor; professora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, vice-reitora;
professor Daniel de Santana Vasconcelos, pró-reitor de Graduação (Prograd); professor
Rogério Cid Bastos, pró-reitor de Extensão (PROEX); professores Cristiane Derani e Juarez Vieira
do Nascimento, pró-reitora de Pós-Graduação e representante da Pró-Reitoria de PósGraduação (PROPG), respectivamente; professora Rosete Pescador, diretora do Centro de
Ciências Agrárias (CCA); professores Cristine Maria Bressan e Oscar Bruna-Romero, vicediretora 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
Erik Amazonas de Almeida, diretor e suplente de representante, respectivamente, do Centro de
Ciências Rurais (CCR); professores Ricardo de Souza Magini e Celso Spada, vice-diretor e
representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências da Saúde (CCS); professores
Michel Angillo Saad e Tiago Turnes, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro
de Desportos (CDS); professoras Joana Célia dos Passos e Mônica Martins da Silva, diretora e
representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências da Educação (CED); professores
Jacques Mick e Carlos Antônio Oliveira Vieira, vice-diretor e representante titular,
respectivamente, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH); professores Nilton da Silva
Branco e Luiz Augusto dos Santos Madureira, diretor e vice-diretor, respectivamente, do Centro
de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM), bem como professora Tatiane de Andrade Maranhão,
representante titular do CFM; professoras Maria Denize Henrique Casagrande e Maria Del
Carmen Cortizo, vice-diretora e representante titular, respectivamente, do Centro
Socioeconômico (CSE); professores Edson Roberto De Pieri e Sergio Luiz Gargioni, diretor e
representante suplente do Centro Tecnológico (CTC); professor João Luiz Martins, diretor do
Centro Tecnológico de Ciências Exatas e Educação (CTE); professores Diego Santos Greff e
Christiane Wenck Nogueira Fernandes, diretor e representante titular, respectivamente, do
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Centro Tecnológico de Joinville (CTJ); professora Giseli Day, representante titular dos
professores da Educação Básica (EBTT); professores Roberto Willrich, Dilceane Carraro e Carla
D'Agostini Derech Nunes, representantes titulares da Câmara de Extensão (CEx); professor
Edevard José de Araújo, representante titular da Câmara de Graduação (CGRAD); professoras
Lucia Nazareth Amante e Débora de Oliveira, representantes titular e suplente,
respectivamente, da Câmara de Pós-Graduação (CPG); servidores técnico-administrativos em
educação Karine Albrescht Kerr, Iclícia Viana, Camilla de Amorim Ferreira e Eduardo de Mello
Garcia, representantes titulares do corpo técnico-administrativo em educação, bem como
Karina Jansen Beirão, representante suplente do corpo técnico-administrativo em educação; e
acadêmicos Rodrigo Luiz Coelho, Francisco Ianzer Machado, Victor Garcia Castro e Lucas de
Azevedo Pazin, representantes titulares do corpo discente da Graduação. Após a constatação
de quórum, o presidente declarou aberta a sessão remota, cumprimentou todos os
representantes que se encontravam conectados e passou às justificativas das ausências dos
seguintes conselheiros: Gregorio Jean Varvakis Rados; Edmilson Rampazzo Klen; Joni Stolberg;
Sandra Rolim Ensslin; Fabricio de Souza Neves; Carmen Maria Olivera Müller; Miriam Furtado
Hartung; Eliane Regina Pereira do Nascimento; e Tiago Montagna. A transmissão da sessão
ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a responsabilidade do servidor
Cledison Marques, da TV UFSC. Registre-se que, no começo da sessão, houve problemas
técnicos com a transmissão, à qual foi restabelecida às 14h36min. Registre-se ainda que a
secretária do Conselho Universitário igualmente passou por problemas técnicos, e que a sessão
inicialmente contou com o auxílio de outra servidora da Secretaria até que o problema fosse
resolvido. A sessão contou com a participação de intérpretes e tradutores de Libras/português.
Registre-se que novos conselheiros foram designados para compor o Conselho Universitário,
conforme as portarias nº 369/2022/GR; nº 401/2022/GR; nº 396/2022/GR e nº 453/2022/GR. O
conselheiro Claudio Macedo de Souza, na condição de relator da matéria constante do item 3
da pauta, pediu a retirada do processo digital nº 23080.026068/2021-12 – Requerente:
Secretaria de Inovação da UFSC; – Objeto: Apreciação da proposta de Política de Inovação e
Empreendedorismo da UFSC, tendo em vista a densidade da matéria e o tempo exíguo para a
elaboração do parecer. A retirada de pauta do item 3 foi aceita pelos conselheiros presentes.
Houve também um pedido de antecipação da apreciação do item 6, relativo ao processo digital
nº 23080.010571/2022-29, enumerado como item três, o que foi aceito pelos conselheiros. A
conselheira Camilla de Amorim Ferreira pediu para dar um informe, o que foi aceito. Segundo a
conselheira Camilla, houve em Brasília, entre os dias 29 e 31 de março de 2022, uma Jornada de
Lutas dos Servidores Públicos Federais que estavam unificados em defesa de reajuste salarial de
19,99%. A conselheira Camilla informou também que os servidores técnico-administrativos em
educação (TAEs) da UFSC haviam deliberado na última assembleia, realizada no dia 30 de
março, pela adesão a greve a partir de 4 de abril. A conselheira expôs que, além da pauta
nacional, os TAEs também reivindicavam pautas locais relacionadas às condições de trabalho na
UFSC. Por fim, a Conselheira Camilla de Amorim Ferreira convidou todos a se somar à luta e a
divulgar apoio à greve, e manifestou seu desejo de que o Conselho Universitário fizesse uma
declaração de apoio à luta dos trabalhadores. 1. Apreciação e deliberação acerca das atas
relativas às sessões de 10 de fevereiro e 8 de março de 2022. 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 da
enquete da plataforma RNP, e elas foram aprovadas. Os referidos documentos foram
disponibilizados para assinatura por meio do Sistema de Certificação Digital – Assina UFSC,
conforme as informações a seguir: ata da sessão de 10 de fevereiro de 2022, disponível em:
2

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

https://u.ufsc.br/xDNHegL; e ata da sessão de 8 de março de 2022, disponível em:
https://u.ufsc.br/M7IljHE. 2. Processo digital nº 23080.004540/2022-39. Requerente:
Corregedoria-Geral da UFSC. Objeto: Apreciação do pedido de recondução de titular de
unidade correcional da Universidade Federal de Santa Catarina. Relatoria: Conselheiro João
Luiz Martins. Com a palavra, o relator procedeu à leitura de seu parecer, no qual manifestou o
seguinte posicionamento: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à recondução (por mais
2 anos) do servidor Fabrício Pinheiro Guimarães para a função de Corregedor-Chefe da Unidade
Correcional da CGU junto à Universidade Federal de Santa Catarina. Este é meu voto, salvo
melhor juízo”. Ato contínuo, foi concedida oportunidade ao plenário para esclarecimentos e
discussões. Após discussão, o presidente submeteu a matéria à votação, encaminhando o
parecer do Conselheiro João Luiz Martins à votação; o qual foi aprovado, conforme enquete
realizada pela plataforma da RNP, com 46 votos favoráveis e 2 votos contrários. 3. Processo
digital nº 23080.010571/2022-29. Requerente: Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades
(SAAD). Objeto: Apreciação da proposta de resolução normativa acerca da Política
Intersetorial Permanente de Saúde Mental, Atenção Psicossocial e Promoção de Saúde da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), bem como do pedido de criação do Comitê
Intersetorial Permanente de Atenção Psicossocial e Promoção de Saúde (CIPAPP),
organicamente vinculado à SAAD. Relatoria: Conselheiro Celso Spada. Registre-se nesse item
a participação de membros da Comissão Acolhe UFSC, a saber: Daniela Ribeiro Schneider e
Francis Solange Vieira Tourinho. Foi passada a palavra ao relator, no entanto, por problemas
técnicos com seu microfone, a leitura do parecer foi feita pelo conselheiro suplente, Jeferson
Rodrigues. De acordo com a leitura do parecer, o relator manifestou-se “[...]FAVORÁVEL à [...]
Proposta de Resolução Normativa acerca da Política Intersetorial Permanente de Saúde Mental,
Acolhimento Psicossocial e Promoção de Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina.”
Após a leitura do parecer, foi feita a leitura da minuta de resolução. Na sequência, a professora
Daniela Ribeiro Schneider, na condição de membro da Comissão Acolhe UFSC, pediu para fazer
alguns esclarecimentos, o que foi concedido. Antes de passar a palavra para a professora
Daniela Schneider, o presidente pediu que a vice-presidente conduzisse a sessão, pois
precisaria se ausentar por alguns minutos. Após assumir a presidência da sessão, a professora
Cátia Carvalho passou a palavra para a professora Daniela, que ressaltou em sua fala a
importância da matéria em discussão. Logo após, foi concedida oportunidade ao plenário para
esclarecimentos e discussões. Houve pedido de alteração dos termos do parecer, o que foi
acatado pelo relator, conforme a discussão sobre a matéria. Em seguida, dado que houve
algumas dúvidas suscitadas na fase de discussões, a presidência submeteu à votação a
manutenção do termo “atenção psicossocial”, constante da minuta em apreciação, sendo a
proposta aprovada pela enquete da plataforma da RNP com 33 votos favoráveis e 14 votos
contrários. Em seguida, foi feita também uma votação acerca da vinculação do Comitê
Intersetorial Permanente de Atenção Psicossocial e Promoção de Saúde (CIPAPP), tendo como
opções mantê-lo vinculado ao Gabinete da Reitoria, à Secretaria de Ações Afirmativas e
Diversidades (SAAD) ou à Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PRODEGESP).
Assim, conforme resultado da enquete da plataforma da RNP, restou aprovado por 26 votos
que o CIPAPP ficaria organicamente vinculado ao Gabinete da Reitoria. Ato contínuo, a
presidente colocou em votação a proposta de resolução normativa sobre a Política Intersetorial
Permanente de Saúde Mental, Atenção Psicossocial e Promoção de Saúde da UFSC, a qual foi
aprovada por enquete com 44 votos favoráveis e 3 votos contrários. Logo após, o parecer do
relator foi submetido à votação e foi aprovado, conforme enquete realizada pela plataforma da
RNP, com 45 votos favoráveis e 1 voto contrário. Antes de seguir para o próximo item da pauta,
a vice-presidente devolveu à palavra ao professor Ubaldo Balthazar, que voltou a assumir a
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presidência da sessão. 4. Processo digital nº 23080.006198/2022-10. Requerente: Fundação
José Arthur Boiteux (FUNJAB). Objeto: Apreciação do pedido de indicação de nomes para
compor o Conselho Curador da FUNJAB. Relatoria: Conselheiro Erik Amazonas de Almeida.
Foi passada a palavra ao relator para exposição de seu parecer, o qual manifestou-se “[...]
favorável à indicação de Danielle Jacon Ayres Pinto ao cargo de Conselheira Curadora da
Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) para o mandato referente à gestão 2019/2023 da
fundação”. 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 44 votos favoráveis e 1
voto contrário. Antes de seguir com a apreciação do próximo item, o presidente lembrou os
presentes de que, em função do horário de trabalho dos tradutores e intérpretes de
Libras/português, a sessão teria como teto o horário das 18 horas. 5. Processo digital nº
23080.008944/2022-00. Requerente: Pró-Reitoria de Extensão da UFSC. Objeto: Apreciação
da proposta de resolução normativa acerca da regulamentação das Ligas Acadêmicas na
Universidade Federal de Santa Catarina. Relatoria: Conselheiro Tiago Turnes. O parecerista
procedeu à leitura de seu parecer, cujo voto segue transcrito a seguir: “[...] sou de parecer
favorável à aprovação da Resolução de regulamentação das Ligas Acadêmicas da UFSC,
apresentada no processo nº 23080.008944/2022-00 e submetida a este Conselho”. De modo
similar ao item anterior, foi solicitada a leitura da minuta de resolução normativa, o que foi
feito pelo relator. Logo após, passou-se à fase de discussões, momento em que os conselheiros
presentes manifestaram suas posições. Passada a fase de votação, o parecer do relator e a
minuta de resolução normativa foram aprovados com 26 votos favoráveis e 11 votos
contrários. 6. Processo digital nº 23080.043883/2021-38. Requerente: Auditoria Interna da
UFSC. Objeto: Apreciação do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2022 –
PAINT/2022. Relatoria: Conselheira María del Carmen Cortizo. Em face do tempo exíguo, ficou
decidido que o assunto seria apreciado em uma próxima sessão. 8. Informes gerais. Não houve
inscritos. 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=DDyAjGpUla8. 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, quando aprovada, será
assinada pelo senhor e presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 31 de março de
2022.
Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário da
UFSC realizada no dia 31 de março de 2022, às 14 horas, em ambiente eletrônico, por
intermédio de videoconferência.
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