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Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se 1 

o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC), 2 

excepcionalmente por meio de videoconferência pelo link 3 

https://webconf.setic.ufsc.br/conselho-universitario, convocado por meio do Ofício Circular nº 4 

015/2020/SODC/CUn, em caráter ordinário, nos termos da convocação anteriormente 5 

preparada e enviada a todos os conselheiros por meio eletrônico. Participaram da sessão, 6 

consoante a lista de frequência enviada pelo Assina UFSC pelo link: 7 

https://assina.ufsc.br/assinatura/index.xhtml?doc=https%3A%2F%2Fstorage.sistemas.ufsc.br%8 

2FarquivoByToken%3Ftoken%3DCyzKEOT3er_yRsNQ2HOAFkBCOrO10S4Lpx-9 

O6frF4ZmKBV7kW5Ef-Sk04n0kUVuiLrE-10 

i_8gLKEIdJ7bRsQZXforklIYyRTrSm6Di1g3j6ubpRYBam5acgocujNKdfO01uWrhZyJbLI4bnCOFnmu11 

cNPPxFW3VBcoanZ65i_ZPqR0YoSpB-OFnW3RGIpj6PXD7ksXsYES1xS4spBf6-12 

tnlA&envio=https%3A%2F%2Fstorage.sistemas.ufsc.br%2FarquivoByToken%3Ftoken%3DCyzKE13 

OT3er_yRsNQ2HOAFkBCOrO10S4Lpx-O6frF4ZmKBV7kW5Ef-Sk04n0kUVuiLrE-14 

i_8gLKEIdJ7bRsQZXforklIYyRTrSm6Di1g3j6ubpRYBam5acgocujNKdfO01uWrhZyJbLI4bnCOFnmu15 

cNPPxFW3VBcoanZ65i_ZPqR0YoSpB-OFnW3RGIpj6PXD7ksXsYES1xS4spBf6-tnlA os seguintes 16 

membros: Alacoque Lorenzini Erdmann, Rogério Cid Bastos, Alexandre Marino Costa, Sebastião 17 

Roberto Soares, Cristiane Derani, Walter Quadros Seiffert, Oscar Bruna-Romero, Arnoldo 18 

Debatin Neto, Everton das Neves Gonçalves, Juliano Gil Nunes Wendt, Lirio Luiz Dal Vesco, 19 

Claudia Angela Maziero Volpato, Antônio Renato Pereira Moro, Celso Spada, Juliano Dal Pupo, 20 

Antonio Alberto Brunetta, Rosalba Maria Cardoso Garcia, Carlos Antônio Oliveira Vieira, Lício 21 

Hernanes Bezerra, Jorge Douglas Massayuki Kondo, Pedro Antônio de Melo, Márcio Holsbach 22 

Costa, João Luiz Martins, Caroline Rodrigues Vaz, Rafael Gallina Delatorre, Eugênio Simão, 23 

Renato Oba, Luana Renostro Heinen, Valdir Alvim da Silva, Aroldo Prohmann de Carvalho, 24 

Fabricio de Olieveira Ourique, Gloria Regina Botelho, Sandra Rolim Esslin, Orides Mezzaroba, 25 

Jonny Carlos da Silva, Camilla de Amorim Ferreira, Antônio Marcos Machado, Karine Albrescht 26 

Kerr, Lucas Pereira da Silva, Larissa Regina Topanotti, Eduardo de Mello Garcia, Mateus Engel 27 

Voigt, Artur Andrade, Marco Antônio Marcon Pinheiro Machado, Taylana Ramos Pirocca e 28 

Rodrigo Luiz Coelho, sob a presidência do professor Ubaldo Cesar Balthazar, reitor da UFSC. 29 

Havendo número legal, o presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Ato 30 

contínuo, justificou a ausência dos conselheiros Iclícia Viana, Alexandre Nogueira Verzani, 31 

Fabrizio Machado Pereira e suplente Adriana Paula Cassol, Crysttian Arantes Paixão e Sandra 32 

Regina Carrieri de Souza. Em seguida, procedeu ao ato de posse dos novos conselheiros Andrey 33 

Victor de Souza Santiago, matrícula nº 20101581, titular, e Artur Andrade, matrícula nº 34 

18200755, suplente, conforme os termos da Portaria nº 1131/2020/GR, de 24 de agosto de 35 

2020. Ato contínuo, o presidente submeteu à apreciação a ordem do dia, e, em não havendo 36 

https://assina.ufsc.br/assinatura/index.xhtml?doc=https%3A%2F%2Fstorage.sistemas.ufsc.br%2FarquivoByToken%3Ftoken%3DCyzKEOT3er_yRsNQ2HOAFkBCOrO10S4Lpx-O6frF4ZmKBV7kW5Ef-Sk04n0kUVuiLrE-i_8gLKEIdJ7bRsQZXforklIYyRTrSm6Di1g3j6ubpRYBam5acgocujNKdfO01uWrhZyJbLI4bnCOFnmucNPPxFW3VBcoanZ65i_ZPqR0YoSpB-OFnW3RGIpj6PXD7ksXsYES1xS4spBf6-tnlA&envio=https%3A%2F%2Fstorage.sistemas.ufsc.br%2FarquivoByToken%3Ftoken%3DCyzKEOT3er_yRsNQ2HOAFkBCOrO10S4Lpx-O6frF4ZmKBV7kW5Ef-Sk04n0kUVuiLrE-i_8gLKEIdJ7bRsQZXforklIYyRTrSm6Di1g3j6ubpRYBam5acgocujNKdfO01uWrhZyJbLI4bnCOFnmucNPPxFW3VBcoanZ65i_ZPqR0YoSpB-OFnW3RGIpj6PXD7ksXsYES1xS4spBf6-tnlA
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posições contrárias, esta foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se à apreciação 37 

da pauta, conforme lista a seguir. 1. Processo nº 23080.028252/2020-16. Objeto: Apreciação 38 

da Prestação de Contas Anual e do Relatório de Gestão da Universidade Federal de Santa 39 

Catarina (UFSC), correspondentes ao exercício de 2019, sob relatoria do conselheiro Juliano Gil 40 

Nunes Wendt. Com a palavra, o relator Juliano Gil Nunes Wendt procedeu à leitura de seu 41 

parecer, favorável à aprovação da prestação de contas da UFSC relativa ao ano de 2019. Em 42 

seguida, com a palavra, a vice-presidente Alacoque Erdmann passou à fase de discussão. Na 43 

oportunidade, manifestou-se a conselheira Larissa Topanotti destacando alguns pontos do 44 

parecer conforme sugestões do Conselho de Curadores da UFSC. Na sua fala, foram 45 

mencionadas proposições em busca de uma padronização dos dados orçamentários da UFSC, 46 

bem como a questão da gestão de riscos, a fim de que a gestão se tornasse mais completa e 47 

aprimorada, o que propiciaria melhorias nas análises dos órgãos internos e externos de 48 

controle em relação às prestações de contas da Universidade. Logo após, pronunciou-se o 49 

conselheiro Carlos Vieira, que corroborou a fala da conselheira Larissa Topanotti, bem como 50 

demonstrou preocupação em relação à previsão da redução do orçamento da UFSC para o ano 51 

de 2021. Em seguida, com a palavra, o conselheiro João Luiz Martins teceu alguns 52 

esclarecimentos acerca do orçamento universitário. Na sua fala, o conselheiro destacou a 53 

importância de planejamento, de investimentos na Universidade tal como da Taxa de Sucesso 54 

na Graduação (TSG), cujo indicador implicava melhoras no orçamento das universidades. 55 

Posteriormente, foi concedida palavra ao conselheiro Rogério Cid Bastos, que se manifestou 56 

acerca de projetos de extensão universitários e da publicidade e transparência dos atos da Pró-57 

Reitoria de Extensão (PROEX/UFSC), declarando-se aberto para sugestões de melhorias no 58 

órgão. Recuperando a palavra, a vice-presidente retomou alguns pontos levantados nas 59 

exposições dos conselheiros. A vice-presidente também demonstrou preocupação em relação 60 

ao corte de recursos universitários federais e aludiu à necessidade de trabalhos estratégicos 61 

para que isso não prejudicasse o bom andamento da instituição. Em seguida, informou do novo 62 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e disse que o relatório em questão acompanhava 63 

esse documento. Com relação à Taxa de Sucesso, disse que uma das causas para os menores 64 

indicadores poderia estar relacionada ao surgimento de novos campi e cursos da UFSC e aos 65 

cursos que, já reconhecidos, implicavam esse quadro. No entanto, destacou que já se 66 

planejavam investimentos para a melhoria desses casos. Em referência à Comissão de 67 

Acompanhamento de Riscos, a vice-presidente afirmou que permanecia atualizada com os 68 

órgãos de controle e que vinha dando conta e investindo esforços para que se minimizassem ao 69 

máximo os riscos. Não havendo intervenções para alteração no Parecer nº 20/2020/CUn, este 70 

foi submetido à deliberação e aprovado pelo Conselho por maioria de votos. 2. Processo digital 71 

nº 23080.017740/2020-90. Objeto: Apreciação da solicitação de indicação de membros para 72 

compor o Conselho Curador da FEESC, sob relatoria do conselheiro Walter Quadros Seiffert. 73 

Com a palavra, o relator Walter Quadros Seiffert efetuou a leitura de seu parecer, no qual 74 

concluiu que, considerando o explanado nos antecedentes legais e na avaliação curricular dos 75 

envolvidos, era de parecer favorável à indicação por parte do Conselho do professor Dr. Max 76 

Hering de Queiroz, como titular, e dos professores Dra. Maria Eliza Nagel Hassemer e Dr. Enzo 77 

Morosini Frazzon, como suplentes, ao Conselho de Curadores da FEESC. Submetido à discussão 78 

e posteriormente à votação, o teor do Parecer de nº 21/2020/CUn foi aprovado por maioria de 79 

votos. 3. Processo nº 23080.028627/2020-30. Objeto: Apreciação da solicitação de indicação 80 

pelo Conselho Universitário de nomes para comporem o Conselho Curador da FAPEU, sob 81 

relatoria do conselheiro Walter Quadros Seiffert. Com a palavra, o conselheiro relator Walter 82 

Quadros Seiffert apresentou seu parecer, no qual concluiu que, considerando o explanado nos 83 
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antecedentes legais, a avaliação curricular dos envolvidos e a elegibilidade dos candidatos 84 

mencionados, era de parecer favorável à indicação, por parte do CUn, destes professores ao 85 

processo eleitoral estabelecido na Resolução 02/2020/CC, publicada pelo Conselho de 86 

Curadores da FAPEU em 17 de julho de 2020. Submetido à discussão e posteriormente à 87 

votação o teor do Parecer de nº 22/2020/CUn, este foi aprovado por maioria de votos. 4. 88 

Processo nº 23080.029041/2020-92. Objeto: Apreciação da solicitação de indicação de 2 89 

(dois) nomes para compor o Conselho Curador da FEPESE – quadriênio 2020/2024, sob 90 

relatoria do conselheiro Walter Quadros Seiffert. Com a palavra, o conselheiro relator Walter 91 

Quadros Seiffert expôs seu parecer, no qual concluiu que, considerando o explanado nos 92 

antecedentes legais, a avaliação curricular dos envolvidos e a elegibilidade dos candidatos 93 

mencionados, era de parecer favorável à indicação, por parte do CUn, destes professores ao 94 

Conselho de Curadores da FEPESE. Submetido à discussão e, posteriormente, à votação o teor 95 

do Parecer de nº 23/2020/CUn, este foi aprovado por maioria de votos. 5. Processo nº 96 

23080.019914/2020-59. Objeto: Apreciação da solicitação de ratificação do Relatório Anual 97 

de Gestão da FEESC relativa ao ano de 2019, sob relatoria do conselheiro Pedro Antônio de 98 

Melo. Com a palavra, o relator apresentou seu parecer, tendo como voto posição favorável à 99 

ratificação do Relatório. O Conselho Universitário acompanhou o voto do relator e aprovou por 100 

maioria de votos os termos do Parecer nº 25/2020/CUn. 6. Processo nº 23080.032136/2020-101 

93. Objeto: Apreciação da solicitação de recredenciamento da Fundação de Estudos e 102 

Pesquisas Socioeconômicos – FEPESE como fundação de apoio à Universidade Federal de 103 

Santa Catarina UFSC, sob relatoria do conselheiro Pedro Antônio de Melo. Com a palavra, o 104 

relator procedeu à leitura de seu parecer, o qual tinha como voto a aprovação do Relatório 105 

Anual de Gestão da Fundação referente ao ano de 2019 e a Avaliação de Desempenho, 106 

concordando com o recredenciamento da FEPESE junto à UFSC e com emissão das declarações 107 

descritas nos itens 1 a 7 da solicitação supracitada. Com a palavra, o conselheiro Rogério Cid 108 

Bastos sugeriu uma alteração no texto do parecer em discussão, de “taxas” para 109 

“ressarcimentos”, acatada pelo conselheiro relator. Em votação, o Conselho Universitário 110 

aprovou por maioria de votos o Parecer nº 24/2020/CUn. Nada mais havendo a tratar, o 111 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, 112 

Marina Sandrini Proner, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 113 

presentes. Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação, com o registro 114 

das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, poderá ser consultada 115 

pelo canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube, no link 116 

https://www.youtube.com/watch?v=obgndNR8Be0. Florianópolis, 25 de agosto de 2020.    117 

 
 
Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão ordinária do Conselho Universitário da 
UFSC, realizada no dia 25 de agosto de 2020, às 14 horas, on-line. 
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Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão ordinária do Conselho Universitário da 
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