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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

ATA Ne 6 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Ata da sessão ordinária do Conselho Universitário
realizada no dia 31 de maio de 2022, às 14 horas,
em ambiente eletrõnico, por intermédio de
videoconferência.
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Aos trinta e um dias do mês de maio 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 eletrânico, por intermédio do serviço Conferência Web da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), mediante prévia convocação por meio do Ofício Circular
n9 6/2022/SODC/CUn, enviado por correio eletrânico e publicado na página principal da UFSC.
O endereço virtual de acesso à reunião, para fins de registro e verificação, é o seguinte:
httDs://conferenciaweb.rnp.bt/webçQtlf/conselho-univer$ilêrlQ..dê:ufsc. Sob a presidência da
vice-reitora da UFSC, participaram da sessão remota os seguintes membros: professora Cátia
Regina Salva de Carvalho Pinto, vice-reitora; professora Graziela de Luca Canto, representante
suplente da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX); professor Daníel de Santana Vasconcelos,
representante titular da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); professor Sebastião Roberto
Soarem, representante titular da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ); professoras Rosete
Pescador, Marlene Grade e Carmen Mana Oliveira Muller, diretora, vice-díretora e
representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA); professor Oscar
Bruna Romero, representante titular do Centro de Ciências Biológicas (CCB); professores Fábio
Luís Lopes da Salva e Edmilson Rampazzo Klen, diretor e representante titular, respectivamente,
do Centro de Comunicação e Expressão (CCE); professores Claudio Macedo de Souza e Samuel
da Salva Mattos, representante titular e vice-diretor, respectivamente, do Centro de Ciências
Jurídicas (CCJj; professores Juliana Gil Nunes Wendt e Joni Stolberg, diretor e representante
titular, respectivamente, do Centro de Ciências Rurais (CCR); professores Fabrício de Souza
Neves e Celso Spada, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências da
Saúde (CCS); professores Michel Angilio Saad e Tiago Turnes, diretor e representante titular,
respectivamente, do Centro de Desportos (CDS); professoras Joana Cena dos Passos e Monica
Martins da Salva, diretora e representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências da
Educação (CED); professores Míriam Furtado Hartung e Cardos Antonio Oliveira Vieira, diretora
e representante titular, respectivamente, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH);
professores Nilton da Silva Branco e Santiago Francisco Yunes, díretor e representante
suplente, respectivamente, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas; professoras Mana
Denize Henrique Casagrande e Marca Del Carmen Cortizo, vice-diretora e representante titular,
respectivamente, do Centro Socioeconómico (CSE); professores Edson Roberto de Pieri e
Gregário Jean Varvakís Rados, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro
Tecnológico (CTC); professores Jogo Luiz Martins e Luiz Rafael dos Santos, diretor e
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Eugenio Simão e Gisele Agustini Lovatel, diretor e representante suplente, respectivamente, do
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde (CTS); professora Giseli Day, representante titular dos
professores da Educação Básica IEBn); professoras Cada D'Agostini Derech Nunes e Dilceane
Carraro, representantes titulares, e Marília Cada de Mello Gala, representante suplente da
Câmara de Extensão (CEx); professor Edevard José de Araújo, representante titular da Câmara
de Graduação (CGRAD); professoras Minam Pillar Grossa e Eliane Regína Pereira do Nascimento,
representantes titulares, e Ricardo Dantas de Lucas, representante suplente da Câmara de
Pesquisa (CPESQ); professores Lucia Nazareth Amante e Amurabi Pereíra de Oliveira,
representantes titulares, e Leandro Jose Bertoglío, representante suplente da Câmara de Pós-
Graduação (CPG); Karine Albrescht Kerr, lclicia Viana, Eduardo de Melão Garcia e Camilla de
Amorim Ferreira, representantes titulares, e Humberto Roesler Martins, representante
suplente dos servidores técnico-administrativos em educação(STAE); Francisco lanzer Machado
e Rodrigo Luiz Coelho, representantes titulares do corpo discente de graduação (DCE), e Luísa
Nunes Estácio, representante suplente do corpo discente de pós-graduação (APG). Após a
constatação do quórum, a presidente declarou aberta a sessão remota, cumprimentou todos os
representantes que se encontravam conectados e passou às justificativas das ausências dos
seguintes conselheiros: Sandra Carrieri, Sandra Rolim Ensslin, José lsaac Pilati, Tatiane de
Andrade Maranhão, Fábio Zabot Holthausen, Luciana Flor Correa e Roberto Willrich. A
transmissão da sessão ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a
responsabilidade do servidor Cledison Marques, da TV UFSC. A sessão não contou com a
participação de intérpretes e tradutores de Libras/Português. Em seguida, a presidente deu
posse aos novos conselheiros que foram designados para compor o Conselho Universitário:
Marília Cada de Mello Gala, representante suplente da Câmara de Extensão (CEx), conforme
Portaria n9 708/2022/GR; Bernardo Walmott Borges e Gisele Agustini Lovatel, representantes
titular e suplente, respectivamente, do Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde do Campus de
Araranguá (CTS/ARA), conforme Portaria n9 801/2022/GR. Ato contínuo, foi colocada em
discussão a ordem do dia, com a qual os conselheiros concordaram. 1. Apreciação e
deliberação acerca da ata relativa à sessão de 29 de abril 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 eletrânico. A presidência submeteu as atas à votação por meio da
enquete da plataforma RNP, e elas foram aprovadas. 2. Apreciação de solicitação de
Posicionamento do Conselho Universitário acerca da Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) 206/19. A professora Cátia procedeu à leitura da solicitação, que, logo após, foi colocada
em discussão. Com a palavra, a professora Joana Cena dos Passos trouxe um adendo para
subsidiar os argumentos da moção que expõe a contrariedade da UFSC em relação à PEC
206/19. A pesquisa solicitada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior -- ANDIFES, divulgada em 2019, apresenta o perfil dos estudantes das
instituições federais. Segundo a pesquisa, 62% dos estudantes são de família com renda de até
1,5 salários mínimos. Além disso, mais de 50% dos ingressantes nas universidades são oriundos
de escolas públicas. Em consideração, a professora Cátia apresentou ao conselho a sugestão de
acrescentar ao item três da solicitação a informação que considera o perfil socíoeconâmico dos
discentes das instituições federais de ensino, baseada nos mais recentes dados do Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis - FONAPRACE. Após discussão,
a presidência colocou a solicitação em votação, a qual foi aprovado pelos conselheiros,
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foi levada à discussão. Com a palavra, o conselheiro Jogo Luiz Martins elogiou a nota pública,
porém questionou se o Conselho Universitário, órgão máximo da Universidade, deveria
elaborar uma resposta direcionada especificamente à um deputado ou uma defesa da
Universidade. A presidente da sessão ponderou que, como a nota fora elaborada pela APUSFC,
não caberia ao Conselho alterar a nota, salientando que o que poderia ser feito era encaminhar
de volta a nota à Apufsc caso esta quisesse alterar a nota conforme a sugestão do conselheiro.
Após discussão, a nota foi baixada em diligência, a fim de ser reformulada pela Apufsc-Sindical,
o que foi aceito por todos. 4. Apreciação da solicitação de proposta de Moção do Conselho
Universitário acerca do encerramento do Centro Universitário de São José -- Ofício ng 14/2022
- Apufsc-Sindical. A presidente procedeu à leitura da solicitação, que, logo após, foi levada à
discussão. Após discussão, a moção acerca do encerramento do Centro Universitário de São
José (USJ) foi submetida à votação, sendo aprovada, por unanimidade, pelos conselheiros,
conforme enquete realizada pela plataforma da RNP, com 49 votos favoráveis e 0 contrários. 5.
Informes gerais. A presidente comunicou os conselheiros sobre a situação da COVID-19 na
UFSC, dizendo que as equipes de saúde, que monitoravam a situação, identificaram um
aumento de casos ao longo das últimas semanas. Dessa forma, colocou que, a fim de tentar
identificar precocemente possíveis casos de COVID-19 e isolar as pessoas infectadas para
interromper a cadeia de transmissão, a partir de le de junho de 2022, seriam disponibilizadas
estrutura e equipe nas proximidades da fila do Restaurante Universitário (RU), dentro do antigo
Centro de Convivência. No local, estudantes, servidores docentes e técnico-administrativos
poderiam voluntariamente realizar o teste do tipo RT-PCR. Em continuação, a professora Cátia
passou a palavra aos inscritos para os informes. Primeiro, a professora Joana Cena dos Passos
informou sobre a nomeação e articulações externas da nova gestão que assumiria a Reitoria.
Ato contínuo, foi passada a palavra para a conselheira Camilla Ferreira, que informou sobre a
saída dos servidores técnico-administrativos em educação (TAEs) da greve, que carregava a
pauta principal do reajuste salarial dos servidores, defendida nacionalmente, e outras pautas
locais, haja vista o diálogo para o avanço dos pontos defendidos pela greve. Não havendo mais
inscritos para os informes, a presidente passou a palavra para o Secretário de Planejamento e
Orçamento de Contas da UFSC (SEPLAN), professor Fernando Richartz, para discorrer sobre o
bloqueio no orçamento da UFSC. O professor Fernando apresentou dados sobre o histórico
orçamentárío da UFSC entre 2015 e 2021, bem como sobre a constituição do orçamento para
2022, que revelava um corte de 14,54% no orçamento da Universidade, o que representava R$
25.524.679,00. Acrescentou que o bloqueio orçamentário resultaria em ajustes de contas nos
setores da Universidade. Diante disso, a professora Cátia comunicou que ações estavam sendo
tomadas pela ANDIFES para tentar conter o bloqueio orçamentário. Ademais, registrou-se em
ata, a pedido do professor Alexandre Nogueíra, o problema na plataforma Conferência Web,
que impossibilitou a entrada de alguns conselheiros na sessão. Após discussão e não havendo
mais inscritos para os informes, a presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
sessão, da qual, para constar, eu, Jogo Francisco Ferreira Guimarães, secretário-geral dos
Orgãos Deliberativos Centrais em exercício, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será
assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. A planilha eletrõnica 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 vía web e que sua gravação, contendo as
manifestações dos presentes, poderá ser consultada pelo canal do Cgqselho Universitário na
plataforma YouTube por meio do link https://youtu.be/iNHHcurisn0./1#rianópolís, 31 de maio
de 2022
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Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário da
UFSC realizada no dia 31 de maio de 2022, às 14 horas, em ambiente eletrânico, por intermédio
de videoconferência .
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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 eletrõnico, por

édio de videoconferência


