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Aos vinte e sete dias do mês de outubro 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://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc, convocado por meio 4 
do Ofício Circular nº 017/2020/SODC/CUn, em caráter ordinário, nos termos da convocação 5 
anteriormente preparada e enviada a todos os conselheiros por meio eletrônico. Participaram 6 
da sessão, consoante a lista de frequência enviada pelo Assina UFSC pelo link: 7 
https://u.ufsc.br/5ipPDOp, os seguintes membros: Alacoque Lorenzini Erdmann, Rogério Cid 8 
Bastos, Alexandre Marino Costa, Sebastião Roberto Soares, Cristiane Derani, Walter Quadros 9 
Seiffert, Jane Mara Block, Alexandre Verzani Nogueira, Oscar Bruna-Romero, Arnoldo Debatin 10 
Neto, Luiz Salomão Ribas Gomez, José Isaac Pilati, Juliano Gil Nunes Wendt, Joni Stolberg, Celso 11 
Spada, Claudia Angela Maziero Volpato, Antônio Renato Pereira Moro, Juliano Dal Pupo, 12 
Antonio Alberto Brunetta, Rosalba Maria Cardoso Garcia, Paulo Pinheiro Machado, Lício 13 
Hernanes Bezerra, Tatiane de Andrade Maranhão, Irineu Manoel de Souza, Pedro Antônio de 14 
Melo, Edson Roberto De Pieri, Márcio Holsbach Costa, João Luiz Martins, Caroline Rodrigues 15 
Vaz, Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, Rafael Gallina Delatorre, Eugênio Simão, Gisele 16 
Augustine Lovatel, João Matheus Acosta Dailmann, Renato Oba, Jocemara Triches, Aroldo 17 
Prohmann de Carvalho, Gloria Regina Botelho, Sandra Rolim Esslin, Carlos Frederico Deluqui 18 
Gurgel, Eduardo Luiz Gasnhar Moreira, Roberto Carlos dos Santos Pacheco, Camilla de Amorim 19 
Ferreira, Eduardo de Mello Garcia, Ronaldo David Viana Barbosa, Iclícia Viana, Gustavo 20 
Alexandre Tonini, Antônio Marcos Machado, Mateus Engel Voigt, Andrey Victor de Souza 21 
Santiago, Taylana Ramos Pirocca, Rodrigo Luiz Coelho e German Gregorio Monterrosa Ayala 22 
Filho e Ana Lara Schlindwein da Silva, sob a presidência do professor Ubaldo Cesar Balthazar, 23 
reitor da UFSC. Foi justificada a ausência dos conselheiros: Glauber Wagner, Roberta Pires de 24 
Oliveira, Lucas Pereira da Silva, Sandra Regina Carrieri de Souza e Everton Gonçalves das Neves. 25 
Após constatado quórum, o presidente cumprimentou a todos e deu início à sessão. O 26 
presidente reforçou a necessidade de assinatura das listas de frequências, pois muitos 27 
conselheiros não estavam procedendo às assinaturas. Ato contínuo, foi dada posse aos novos 28 
conselheiros, quais fossem: os docentes Roberta Pires de Oliveira, como titular (ausente); 29 
Eliane Regina Pereira do Nascimento, como suplente; Sandra Rolim Ensslin, como titular; Carlos 30 
Frederico Deluqui Gurgel, como suplente; Gustavo Jorge dos Santos, suplente; Tatiane de 31 
Andrade Maranhão, titular; e Santiago Francisco Yunes, suplente. Nesse ensejo, deliberaram-se 32 
os pedidos de participação de Marcelo Tragtenberg e Francis Tourinho, com direito a voz, para 33 
a discussão do item 5 de pauta, com a justificativa de este ser um tema de importância para as 34 
Ações Afirmativas na UFSC; e de Juliane de Oliveira, com direito a voz, durante a discussão do 35 
item 4 de pauta, participações que foram aprovadas por unanimidade. Houve pedido de 36 
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retirada de pauta do item 4 pelo conselheiro Eduardo Garcia. Dando prosseguimento, passou-37 
se à apreciação dos itens de pauta conforme listados a seguir. 1. Apreciação e aprovação das 38 
atas das sessões realizadas em 18 de agosto e 19 de agosto. Foi dispensada a leitura das atas, 39 
considerando que todos haviam tido conhecimento de seu conteúdo previamente, haja vista 40 
que os documentos haviam sido encaminhados por correio eletrônico. Tendo em conta que as 41 
listas de presenças das atas estavam incompletas, foi discutido que os nomes dos presentes 42 
que estavam faltando seriam incluídos a posteriori à aprovação. Submetidas à votação, as atas 43 
foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. 2. Processo digital nº 23080.042181/2020-44 
56. Requerente: Presidente do Conselho Universitário. Objeto: Constituição de Comissão no 45 
âmbito do Conselho Universitário, a fim de elaborar minuta de alteração regimental que 46 
normatize a realização das sessões remotas do Conselho Universitário, durante a situação de 47 
suspensão das atividades presenciais decorrentes da pandemia da COVID-19. O presidente 48 
expôs os motivos pelos quais propunha o referido objeto, dizendo que seria formada uma 49 
Comissão para a reanálise do Regimento do Conselho, que compreenderia dois membros 50 
representativos de cada categoria mais um membro da Superintendência de Governança 51 
Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC/UFSC), para as questões técnicas. 52 
Houve discussão acerca da natureza da alteração, bem como sobre a composição da Comissão. 53 
Na oportunidade, o conselheiro José Isaac Pilati encaminhou pela elaboração de um 54 
regulamento à parte dos regimentos da UFSC, haja vista a situação excepcional condizente 55 
àquela conjuntura. Logo após, por unanimidade, a criação da Comissão foi aprovada, sendo 56 
composta pelos conselheiros Ana Lara Schlindwein da Silva e Mateus Engel Voigt como 57 
representantes, titular e suplente, respectivamente, da categoria discente; Irineu Manoel de 58 
Souza e Miriam Furtado Hartung, representantes da categoria docente, na condição de titular e 59 
suplente, respectivamente; e Eduardo de Mello Garcia e Gustavo Alexssandro Tonini, como 60 
titular e suplente, respectivamente, representando a categoria de servidores técnico-61 
administrativos em Educação. 3. Processo digital nº 23080.087338/2018-58. Objeto: 62 
Apreciação de proposta de resolução normativa acerca da Política de Gestão de Riscos no 63 
âmbito da UFSC, sob relatoria do conselheiro João Luiz Martins e relatoria de vista do 64 
conselheiro Rogério Cid Bastos. Com a palavra, o relator de vista apresentou seu parecer. 65 
Aberta a palavra, o relator João Martins manifestou-se esclarecendo que sua intenção no relato 66 
era de levantar algumas questões que lhe pareciam relevantes e que os ajustes por ele 67 
propostos em seu parecer não interfeririam na política já estabelecida. O conselheiro João Luiz 68 
Martins ainda sugeriu que fosse aprovado o parecer de vista do conselheiro Rogério Cid Bastos, 69 
acatando os destaques feitos por esse conselheiro em seu parecer. Não havendo mais quem 70 
quisesse discutir, submeteu-se o Parecer de vista nº 28/2020/CUn à votação, atribuindo-se 48 71 
votos favoráveis e 5 votos contrários ao parecer, sendo este aprovado por maioria de votos. 4. 72 
Processo digital nº 23080.030665/2020-52. Objeto: Apreciação da proposta de Regimento 73 
Interno. Detalhamento: Regimento Interno da Comissão Interna de Supervisão da Carreira 74 
dos servidores técnico-administrativos em Educação da UFSC, sob relatoria da conselheira 75 
Sandra Regina Carrieri de Souza e relatoria de vista do conselheiro Ronaldo David Viana 76 
Barbosa. Retirado de pauta a pedido da representação dos servidores técnico-administrativos 77 
em Educação (STAEs). 5. Processo digital nº 23080.032361/2020-20. Objeto: Apreciação da 78 
proposta de resolução normativa acerca da política de ações afirmativas na pós-graduação 79 
lato sensu e stricto sensu da UFSC, sob relatoria da conselheira Miriam Furtado Hartung. 80 
Registre-se, nesse item, a participação da secretária de Ações Afirmativas e Diversidades 81 
Francis Solange Vieira Tourinho e de Marcelo Henrique Romano Tragtenberg, diretor 82 
administrativo da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades (SAAD/UFSC). Com a palavra, 83 
a relatora efetuou a leitura de seu parecer. Aberta a discussão, pronunciou-se a conselheira 84 



 
Iclícia Viana, que se manifestou em defesa da proposta, bem como enfatizou a importância de 85 
ações afirmativas para, além da entrada, a permanência dos estudantes de graduação e pós-86 
graduação na Universidade. A relatora Miriam Hartung salientou que estava sendo instituída 87 
uma comissão permanente de acompanhamento da entrada dos alunos na instituição. 88 
Manifestou-se também o conselheiro João Luiz Martins, que, corroborando a fala da 89 
conselheira Iclícia Viana, disse que, assim como era necessária a definição de políticas 90 
afirmativas na Universidade, eram também necessários o acompanhamento e a avaliação 91 
dessas políticas. Em seguida à apresentação do parecer, vários conselheiros se manifestaram 92 
enaltecendo a aprovação da política nos cursos de pós-graduação e lembrando que a adoção 93 
das ações afirmativas nos cursos de graduação, a partir de 2008, havia trazido uma mudança 94 
significativa no perfil dos estudantes. Também houve manifestações no sentido de que essa 95 
política precisava ser acrescida de ações que visassem assegurar a permanência dos estudantes 96 
cotistas, como a oferta de bolsas e a melhoria de condições de acessibilidade no campus. O 97 
empenho da professora Cristiane Derani, pró-reitora de Pós-Graduação, para aprovação da 98 
normativa recebeu reconhecimento. A secretária de Ações Afirmativas e Diversidades da UFSC, 99 
Francis Tourinho, agradeceu ao “emocionante” parecer da conselheira Miriam Hartung. Ela 100 
destacou que outras universidades tinham há algum tempo suas políticas de cotas e que, na 101 
UFSC, muitos programas de Pós-Graduação incluíram diretrizes de ações afirmativas em seus 102 
processos seletivos. Segundo Francis, a adoção do Programa de Ações Afirmativas na 103 
Graduação “já trouxe uma mudança para a sociedade e é preciso dar continuidade a isso”. O 104 
professor Marcelo Tragtenberg, diretor administrativo da SAAD, disse que se tratava de um 105 
momento histórico na UFSC. Afirmou que existia discriminação estrutural no País, que deveria 106 
ser enfrentada com políticas dessa natureza. “Precisamos mostrar que a UFSC está 107 
comprometida com a igualdade”, afirmou. Retomando a palavra, o presidente pediu para 108 
registar que a professora Francis afirmou no chat que “as ações afirmativas, paulatinamente, 109 
colaboram com a mudança da realidade, porém, apenas na graduação já não era suficiente 110 
para reparar ou compensar efetivamente as desigualdades sociais resultantes de um legado 111 
histórico de exclusão social, desigualdade estrutural, racismo estrutural, capacitismo, sexismo, 112 
LGBTfobia e graves atitudes discriminatórias que se perpetuam no presente. E por isso, ao 113 
aprovar as Ações Afirmativas na Pós-Graduação, a UFSC dá um efetivo recado à sociedade.” 114 
Logo após, passou-se à votação, havendo a aprovação por unanimidade de votos do Parecer nº 115 
29/2020/CUn. 6. Processo digital nº 23080.039855/2020-35. Objeto: Apreciação do pedido de 116 
renovação da autorização para a FEESC atuar como fundação de apoio ao Instituto Federal de 117 
Santa Catarina (IFSC), sob relatoria do conselheiro Celso Spada. Com a palavra, o conselheiro 118 
relator efetuou a leitura de seu parecer. Aberta a fase de discussões, o conselheiro Ronaldo 119 
Viana se inscreveu. Na fala desse conselheiro, foi apontado que alguns tipos de processo, como 120 
esse em apreciação, vinham insuficientemente instruídos, com poucos documentos anexados, 121 
conforme estabelecido na lei, e solicitou alguns esclarecimentos ao relator. Com a palavra, o 122 
relator se manifestou dizendo que alguns documentos não estariam anexados ao processo, mas 123 
estavam publicizados. Ato contínuo, a conselheira Iclícia Viana se pronunciou corroborando a 124 
fala do conselheiro Ronaldo no que se referia à transparência dos processos com relação às 125 
fundações. Em seguida, submeteu-se o Parecer nº 30/2020/CUn à votação, sendo registrados 126 
39 votos favoráveis e 10 votos contrários ao parecer, sendo este aprovado por maioria de 127 
votos. 7. Processo digital nº 23080.039859/2020-13. Objeto: Apreciação do pedido de 128 
renovação da autorização para a FEESC atuar como fundação de apoio à Universidade Federal 129 
da Integração Latino-Americana (UNILA), sob relatoria do conselheiro Celso Spada. Com a 130 
palavra, o conselheiro relator procedeu à leitura de seu parecer. Em discussão, o conselheiro 131 
Ronaldo Viana pronunciou-se observando a insuficiência de documentos no processo. O 132 



 
conselheiro Antônio Marcos Machado, endossando a fala do conselheiro Ronaldo Viana, 133 
sugeriu que fosse baixado o processo em diligência. Com a palavra, o conselheiro relator Celso 134 
Spada, mostrando-se de acordo com a proposta, solicitou baixa em diligência do processo, o 135 
que foi acatado pela presidência. 8. Processo digital nº 23080.037166/2020-96. Objeto: 136 
Apreciação do pedido de renovação da autorização para a FAPEU atuar como fundação de 137 
apoio à Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), sob relatoria do conselheiro Eugênio 138 
Simão. Com a palavra, o conselheiro relator fez uma exposição inicial sobre o assunto. Para a 139 
fase de discussão, inscreveu-se o conselheiro João Luiz Martins, que questionou se seria 140 
suficiente que o Conselho Universitário aprovasse essa autorização de apoio da Fundação à 141 
UFFS. Na sequência, submeteu-se o Parecer nº 31/2020/CUn à votação, atribuindo-se 37 votos 142 
favoráveis e 7 votos contrários ao parecer, sendo este aprovado por maioria de votos. 9. 143 
Processo digital nº 23080.022967/2020-57. Objeto: Apreciação do Relatório Anual de Gestão 144 
da FAPEU, competência 2019, nos termos do inciso I do § 1º do art. 5º do Decreto nº 145 
7.423/10, sob relatoria do conselheiro Eugênio Simão. Com a palavra, o relator efetuou a 146 
leitura de seu parecer. Não havendo inscritos para discussão, o presidente submeteu o Parecer 147 
nº 32/2020/CUn à votação, sendo registrados 44 votos favoráveis e 3 votos contrários, 148 
aprovando-o por maioria de votos. Em informes gerais. Com a palavra, o conselheiro Celso 149 
Spada propôs que a Reitoria estendesse a incorporação da insalubridade para contar como 150 
acréscimo de tempo de serviço a todos os professores e servidores da UFSC que faziam jus. O 151 
conselheiro ainda solicitou uma definição por parte da administração da Universidade acerca 152 
das férias coletivas e um debate, ou que fosse socializada junto ao Conselho uma prerrogativa 153 
do reitor acerca da designação da vice-reitoria. Em resposta, o presidente disse que já vinha 154 
sendo pensado em tais questões, mas que naquele momento ainda não havia uma informação 155 
concreta a fornecer e que haveria definições em breve. Com a palavra, o conselheiro Antônio 156 
Marcos Machado parabenizou a todos os servidores públicos pelo dia 28 de outubro e 157 
demonstrou preocupação com a questão da Reforma Administrativa. Em seguida, manifestou-158 
se o conselheiro Alexandre Marino Costa, que publicizou a participação da UFSC no Exame 159 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2019. O conselheiro informou que de 29 160 
cursos que participaram, 28 obtiveram conceito 4 e 5, e que alguns cursos que obtiveram 161 
conceito 5 foram classificados entre os 10 melhores do país. O conselheiro agradeceu a todo o 162 
corpo social dos cursos, como coordenadores, professores e técnicos que deram todo o apoio 163 
para que os estudantes pudessem fazer suas avaliações e disse que as notas obtidas traziam 164 
muito orgulho à UFSC. O conselheiro ainda comentou sobre a avaliação desenvolvida pelas 165 
coordenações de curso em relação ao processo de ensino-aprendizagem dentro das atividades 166 
remotas. Afirmou que a Câmara de Graduação construíra um Grupo de Trabalho que estava 167 
fazendo um levantamento de aspectos que envolviam o processo formativo, como boas 168 
práticas e sugestões de melhoria, bem como uma consulta aos coordenadores de curso a 169 
respeito das semanas letivas pensadas para 2020.2, cujas propostas seriam encaminhadas ao 170 
Conselho Universitário para discussão. Logo após, houve falas de conselheiros acerca da 171 
necessidade da discussão do calendário acadêmico de 2020.2 e das férias coletivas. Na 172 
sequência, pronunciou-se o conselheiro Oscar Bruna-Romero, que expôs um panorama da 173 
situação pandêmica da COVID-19 daquele momento. Na sua fala, o conselheiro disse que o 174 
número de casos de infectados estava subindo com uma frequência ainda maior em 175 
comparação com o primeiro pico da pandemia. Ressaltou que essa situação era mais 176 
complicada, pois já no primeiro pico haviam se esgotado os recursos de ampliação das 177 
capacidades sanitárias de Florianópolis. Ele ainda observou que havia falta de comunicação à 178 
população em relação a essas informações. Diante da situação, argumentou que seria muito 179 
provável que o semestre seguinte seria também de forma remota e disse que a decisão tomada 180 



 
até então, de manter o semestre 2020.1 inteiramente de modo remoto, havia sido acertada 181 
pela Reitoria e pelos envolvidos. Com a palavra, o conselheiro Rogério Cid Bastos parabenizou 182 
aos docentes aprovados no processo eleitoral no dia anterior para Direção do Centro 183 
Tecnológico (CTC/UFSC). Dando prosseguimento, a conselheira Miriam Hartung solicitou que 184 
houvesse um registro das informações partilhadas pelo conselheiro Oscar Bruna-Romero, para 185 
o repasse para outras instâncias da comunidade acadêmica. Por seu lado, o conselheiro Oscar 186 
Bruna-Romero, com relação a suas exposições acerca da conjuntura pandêmica, destacou fazer 187 
parte da UFSC e que na Universidade havia grupos e outros profissionais da saúde pública e 188 
clínica, além da pesquisa, que, em conjunto, tiravam as melhores conclusões sobre o quadro. 189 
Retomando a palavra, o presidente anunciou que em breve o calendário acadêmico de 2020.2 190 
seria discutido. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 191 
encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária-geral dos Órgãos 192 
Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelos membros 193 
presentes. Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação, com o registro 194 
das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados, poderá ser consultada 195 
pelo canal do Conselho Universitário na plataforma YouTube, no link 196 
https://www.youtube.com/c/ConselhoUniversit%C3%A1rioUFSC/videos. Florianópolis, 27 de 197 
outubro de 2020. 198 
Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão ordinária do Conselho Universitário da 
UFSC, realizada no dia 27 de outubro de 2020, às 14 horas, on-line. 
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