
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

ATA Nº 4 DA SESSÃO ESPECIAL DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Ata  da sessão especial  do  Conselho  Universitário 
realizada no dia 6 de abril de 2021, às 14 horas e 30 
minutos, on-line.

Aos seis dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, 
reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC),  on-
line,  convocado por meio do  Ofício Circular nº 03/2021/SODC/CUn, em caráter especial,  por 
meio de webconferência, cuja convocação havia sido remetida através de endereço eletrônico 
e publicada na página principal da UFSC. O endereço virtual de acesso à reunião, para fins de 
registro  e  verificação,  foi  o  seguinte:  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-
universitario-da-ufsc. Verificado o quórum a partir do número de membros que efetivamente 
ingressaram  na  sala  de  reuniões.  Participaram  da  sessão,  consoante  a  lista  de  frequência 
enviada pelo Assina UFSC pelo link https://u.ufsc.br/UADrn7m a presença de: professor Ubaldo 
Cesar  Balthazar,  reitor;  professor  Daniel  de  Santana  Vasconcelos,  pró-reitor  de  Graduação; 
professora Cristiane Derani, pró-reitora de Pós-Graduação; professor Sebastião Roberto Soares, 
pró-reitor  de  Pesquisa;  professor  Rogério  Cid  Bastos,  pró-reitor  de  Extensão;  professoras 
Rosete Pescador e Jane Mara Block, diretora e representante do Centro de Ciências Agrárias;  
professores Alexandre Verzani  Nogueira e Oscar  Bruna-Romero,  diretor e representante do 
Centro de Ciências Biológicas; professores Arnoldo Debatin Neto e Luiz Salomão Ribas Gomez, 
diretor e representante do Centro de Comunicação e Expressão;  José Isaac Pilati, diretor do 
Centro de Ciências Jurídicas;  professores  Juliano Gil Nunes Wendt e  Joni Stolberg, diretor e 
representante do Centro de Ciências Rurais; professores Fabricio de Souza Neves e Celso Spada, 
diretor e representante do Centro de Ciências da Saúde; professores Michel Angillo Saad e 
Juliano Dal Pupo, diretor e representante do Centro de Desportos; professores Antonio Alberto 
Brunetta e Rosalba Maria Cardoso Garcia, diretor e representante do Centro de Ciências da 
Educação;  professores  Miriam Furtado  Hartung  e  Carlos  Antonio  Oliveira  Vieira,  diretora  e 
representante do Centro de Filosofia e Ciências Humanas; professores Luiz Augusto dos Santos 
Madureira e Tatiane de Andrade Maranhão, vice-diretor e representante do Centro de Ciências 
Físicas e Matemáticas; professores Irineu Manoel de Souza e Pedro Antônio de Melo, diretor e 
representante do Centro Socioeconômico; professores Edson Roberto De Pieri e Gregório Jean 
Varvakis Rados, diretor e representante do Centro Tecnológico; professores Adriano Péres e 
Caroline Rodrigues Vaz, vice-diretor e representante do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas 
e Educação; professores Diego Santos Greff e Rafael Gallina Delatorre, diretor e representante  
do  Centro  Tecnológico  de  Joinville;  professores  Eugênio  Simão  e  João  Matheus  Acosta 
Dallmann,  diretor  e  representante  do Centro  de  Ciências,  Tecnologias  e  Saúde;  professora 
Fernanda  Müller,  representante  dos  professores  da  Educação  Básica;  professores  Roberto 
Willrich e Carla D'Agostini Derech Nunes, representantes da Câmara de Extensão; professores 
Aroldo  Prohmann  de  Carvalho,  Júlio  Faria  Corrêa  e  Malcon  Andrei  Martinez  Pereira 
representante  da Câmara de Graduação;  professores  Eliane Regina  Pereira do Nascimento, 
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Sandra Rolim Ensslin e Carlos Frederico Deluqui Gurgel, representantes da Câmara de Pesquisa; 
professores  Eduardo  Luiz  Gasnhar  Moreira,  Ivan  Helmuth  Bechtold   e  Luiz  Alberton, 
representantes da Câmara de Pós-Graduação; servidores Ronaldo David Viana Barbosa, Iclicia 
Viana, Lucas Pereira da Silva, Camilla de Amorim Ferreira, Karine Albrescht Kerr, Eduardo de 
Mello Garcia,  Antônio Marcos Machado e  Sandra Regina Carrieri  de Souza,  representantes do 
corpo Técnico-Administrativo em Educação; acadêmicos Rodrigo Luiz Coelho, Lucas de Azevedo 
Pazin,  Francisco  Ianzer  Machado,  Taylana  Ramos  Pirocca  e  Cauê  Baasch  de  Souza, 
representantes  do  Corpo  Discente  da  Graduação;  Victor  Hugo  Graffunder  de  Oliveira, 
representante do Corpo Discente da Pós-graduação. Registre-se que por equívoco, o servidor 
Fernando Lauro Pereira,  que prestava  apoio administrativo assinou a lista de frequência.  A 
reunião  foi  presidida  pelo  professor  Ubaldo  Cesar  Balthazar,  reitor  da  UFSC. Justificaram 
ausência os  seguintes conselheiros:  Dilceane Carraro,  Alaim Souza Neto,  João Luiz  Martins,  
Everton das Neves Gonçalves e seu suplente Guilherme Henrique Lima Reinig, Glauber Wagner  
e Nilton da Silva Branco. Iniciada a sessão, em razão de problemas técnicos, o presidente pediu 
ao conselheiro Rogério Cid Bastos para assumir a presidência da sessão até que conseguisse 
normalizar a situação. Com a palavra, o conselheiro Rogério Bastos fez a leitura da convocação,  
prestou algumas informações iniciais e, antes de passar à ordem do dia, concedeu a palavra ao 
presidente da comissão constituída pela Resolução nº 1/2021/CUn, conselheiro Pedro de Melo, 
que fez esclarecimentos acerca da dinâmica da sessão. Registre-se a participação do servidor  
Fernando  Lauro  Pereira  na  reunião,  que  prestou  apoio  técnico  na  sua  realização.  Na 
continuidade, passou-se à análise do item de pauta a seguir.  1. Apreciação do processo de 
escolha dos candidatos para a composição de lista tríplice para a nomeação de vice-reitor(a)  
da Universidade Federal  de Santa Catarina,  conforme a Resolução nº 1/2021/CUn. Dando 
sequência  aos  trabalhos,  foi  realizada  chamada  nominal  dos  membros  do Conselho,  sendo 
manifestadas as presenças por meio do chat interno (sala de bate-papo) da sessão. Inscrita, a 
conselheira Karine Albrescht questionou se haveria apresentação dos candidatos. Após retomar 
a  presidência  da  sessão,  o  presidente  Ubaldo  Balthazar  informou  que  não  havia  tido 
comunicação  a  respeito  da  necessidade  de  apresentação,  e  mencionou  os  candidatos 
constantes  da  lista  tríplice,  quais  sejam, os professores Alexandre  Verzani  Nogueira,  Cátia 
Regina Silva de Carvalho Pinto  e  Edmilson  Klen. Em seguida, foi suscitada dúvida sobre se o 
mandato do(a) vice-reitor(a) eleito(a) acompanharia o mesmo período do mandato do reitor 
Ubaldo Balthazar, e houve discussão sobre o tema. Com a palavra, o presidente da comissão, 
Pedro de Melo, nos termos de explanação feita pelo presidente, elucidou que a decisão seria  
tomada para mandato  pro tempore,  estendendo-se até o fim do mandato do reitor Ubaldo 
Balthazar,  conforme o  Edital  nº  1/2021/CUn e  a  Resolução nº  1/2021/CUn,  resultantes  da  
decisão tomada pelo Conselho na reunião precedente. Em seguida, foi passada a palavra ao 
servidor Fernando Pereira, que explicou sobre os procedimentos técnicos da eleição, que seria 
realizada pelo e-Democracia, sistema de votação pela internet desenvolvido pela UFSC. Dando 
continuidade às instruções, o presidente Ubaldo Balthazar esclareceu que, após a votação e a 
apuração dos votos da lista tríplice, esta constaria na ata da sessão, e a partir dela o presidente  
faria a indicação de vice-reitor(a)  da Universidade. Após isso, foi  efetuada a conferência da 
relação  de  votantes  em  planilha  interna,  haja  vista  que  a  votação seria  realizada  pelo e-
Democracia.  O presidente  Ubaldo  Balthazar  prestou  esclarecimentos  ao  dizer  que,  por 
problemas técnicos  em relação à lista dos votantes, a votação demandaria um tempo maior 
para os devidos ajustes. Nesse sentido, foi sugerido que a reunião fosse mantida aberta para a 
realização da votação, para posterior divulgação e homologação do resultado e encerramento 
da reunião. A sugestão do presidente foi acatada pelo Conselho. Assim, houve entendimento 

2

7
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
8
9

https://noticias.ufsc.br/2020/09/sistema-de-votacao-on-line-da-ufsc-e-utilizado-por-outras-instituicoes-publicas/
https://noticias.ufsc.br/2020/09/sistema-de-votacao-on-line-da-ufsc-e-utilizado-por-outras-instituicoes-publicas/


de que a sala de votações ficaria aberta até 22 horas, a fim de que os presentes à sessão e  
habilitados a votar fossem cadastrados no sistema para receber por correio eletrônico o  link 
para  a  sala  de  votação.  Após  o  encerramento  do  processo  de  votação,  o  presidente  da 
comissão, conselheiro Pedro de Melo, anunciou os resultados, conforme o exposto a seguir: 
dos 63 (sessenta e três) conselheiros habilitados a votar, 59 (cinquenta e nove) registraram o 
seu voto. O professor Alexandre Verzani Nogueira recebeu 4 (quatro) votos; a professora Cátia 
Regina de Carvalho Pinto obteve 37 (trinta e sete) votos e o professor Edmilson Rampazzo Klen 
recebeu 4 (quatro)  votos.  Foram registrados 14 (quatorze)  votos em branco.  Na sequência, 
diante da ausência de quórum para deliberações, o presidente suspendeu a sessão, que seria 
retomada  no  dia  9  de  abril  de  2021,  a  fim  de  homologar  os  resultados  e  encaminhá-los  
oficialmente ao reitor, que faria a nomeação de vice-reitor(a)  pro tempore da Universidade. O 
presidente,  então,  agradeceu  o  trabalho  realizado  pela  comissão,  pela  contribuição  para  a 
democracia na UFSC.  O conselheiro Pedro Melo prestou agradecimentos ao apoio recebido 
tanto  da  equipe  do  e-Democracia  como  da  Secretaria  do  Conselho  Universitário.  Por  fim, 
lavrou-se a presente ata, que, após aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos 
demais conselheiros. Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação, com 
o registro  das  manifestações  dos  presentes  e  dos  encaminhamentos  adotados,  poderá  ser 
consultada  pelo  canal  do  Conselho  Universitário  na  plataforma  YouTube: 
https://www.youtube.com/c/ConselhoUniversit%C3%A1rioUFSC/videos.  Florianópolis,  6 de 
abril de 2021. 
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Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Especial do Conselho Universitário da UFSC 
realizada no dia 6 de abril de 2021, às 14 horas e 30 minutos, on-line.
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