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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

ATA N9 8 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Ata da sessão extraordinária do Conselho
Universitário realizada no dia 28 de junho de 2022,
às 16 horas, na Sala Professor Ayrton Roberto de
Oliveira e em ambiente eletrânico, por intermédio
de videoconferência.
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Aos vinte e um oito dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas,
reuniu-se o Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina (CUn/UFSC) em
caráter extraordinário na Sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, bem como em ambiente
eletrânico, por intermédio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
IRNP), conforme deliberação colegiada em sessão ordinária realizada na mesma data, para
apreciação de nota de repúdio deste Conselho em relação aos cortes de orçamento para a
educação. Sob a presidência do reitor da UFSC, participaram da sessão de forma presencial,
consoante as listas de frequência, os seguintes membros: professor Ubaldo Cesar Balthazar,
reitor; professora Cátía Regina Salva de Carvalho Pinto, vice-reitora; professor Daníel de Santana
Vasconcelos, pró-reitor de Graduação (Prograd); professor Rogério Cid Bastos, pró-reitor de
Extensão (PROEX); professor Juarez Vieira do Nascimento, representante da Pró-Reitoria de
Pós-Graduação (PROPG); professor Sebastião Roberto Soarem, pró-reitor de Pesquisa
(PROPESQ); professoras Rosete Pescador e Carmen Mana Oliveira Müller, diretora e
representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Agrárias (CCA); professor
Alexandre Verzani Nogueira, díretor do Centro de Ciências Biológicas (CCB); professores José
lsaac Pilati e Claudio Macedo de Souza, diretor e representante titular, respectivamente, do
Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); professor Fabio Luiz Lopes da Silva, díretor do Centro de
Comunicação e Expressão (CCE); professores Fabrício de Souza Neves e Celso Spada, diretor e
representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências da Saúde (CCS); professora Cintia
de La Rocha Frestas, vice-diretora do Centro de Desportos (CDS); professoras Joana Célia dos
Passos e Mõnica Martins da Salva, diretora e representante titular, respectivamente, do Centro
de Ciências da Educação (CED); professor Jacques Mick, vice-diretor do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas (CFH); professores Nilton da Silva Branco e Tatiane de Andrade Maranhão,
diretor e representante titular, respectivamente, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas
(CFM); professores Irineu Manoel de Souza e Mana Del Carmen Cortizo, diretor e
representante titular, respectivamente, do Centro Socioeconâmíco (CSE); professor Edson
Roberto De Pieri, díretor do Centro Tecnológico (CTC); professor Luiz Rafael dos Santos,
representante titular do Centro Tecnológico de Ciências Exatas e Educação (CTE); professor
Diego Santos Greff, diretor do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ); professoras Dilceane
Carraro, Cada D'Agostini Derech Nunes e Marílía Cada de Mello Gala, representantes titulares e
suplente, respectivamente, da Câmara de Extensão (CEx); professores Glaucia da Salva
Zimmermann e Raphael Si:hlickmann representantes titular e suplente, respectivamente, da
Câmara de Graduação (C4RAD); professoras Miríam Pillar Grossa e Eliane Regina Pereira do
Nascimento, representahles titulares da Câmara de Pesquisa (CPesq); os servidores Sandra
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Regina Carrieri de Souza, Eduardo de Mello Garcia, Ronaldo David Viana Barbosa, Karine
Albrescht Kerr e Camilha de Amorim Ferreiro, representantes titulares do corpo técnico-
administrativo em educação da UFSC, bem como Humberto Roesler Martins e Sérgio Leandro
da. Silva, representantes suplentes do corpo técnico-administrativo em educação da UFSC; e
acadêmicas Mariana Nór Nascimento e Luísa Nunes Estácio, representantes titular e suplente,
respectivamente, do corpo discente da Associação de Pós-Graduandos. Participaram também
da sessão, em ambiente eletrânico, os seguintes membros: professor Oscar Bruna-Romero,
representante titular do Centro de Ciências Biológicas (CCB); professor Edmilson Rampazzo
Klen, representante titular do Centro de Comunicação e Expressão (CCE); professores Juliana
Gil Nunes Wendt e Joni Stolberg, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro de
Ciências Rurais (CCR); professor Tiago Turnes, representante titular do Centro de Desportos
(CDS); professor Paulo Pinheiro Machado, representante suplente do Centro de Filosofia e
Ciências Humanas (CFHj; professora Mana Denize Henrique Casagrande, vice-diretora do
Centro Socioeconómico (CSE); professor Adriano Peres, vice-diretor do Centro Tecnológico, de
Ciências Exatas e Educação (CTE); professor Bernardo Walmott Borges, representante titular do
Centro de Ciências, Tecnologia e Saúde(CTS); professor Renato Oba, representante suplente do
Centro Tecnológico de Joinville (CTJ); professor Camelo Buss Araújo, representante suplente dos
Professores de Educação Básica da UFSC (EBTT); professor Edevard José de Araújo,
representante titular da Câmara de Graduação (CGRAD); professora Sandra Rolim Ensslin,
representante titular da Câmara de Pesquisa (CPESQ); professor Leandro José Bertoglio,
representante suplente da Câmara de Pós-Graduação (CPG); e acadêmico Rodrigo Luiz Coelho,
representante titular do corpo discente da graduação (DCE). O presidente pediu que os
conselheiros se manifestassem com relação ao texto da Nota de Repúdio referente aos cortes
orçamentários para a educação, elaborada e proposta pelo conselheiro Jogo Martins e
complementada pelo secretário Fernando Richartz com informações atinentes ao orçamento
da UFSC, cujo teor segue transcrito: "NOTA DE REPÚDIO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA EM RELAÇÃO AOS CORTES DE ORÇAMENTO
PARA A EDUCAÇÃO. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), reunido em 28 de junho de 2022, manifesta sua contrariedade por mais esta agressão
ao direito à Educação Pública, haja vista que estes cortes no orçamento das Universidades
Federais comprometem a qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como a
permanência de centenas de milhares de jovens e adultos matriculadas em nossas Instituições.
Os cortes no orçamento da educação e, nesse caso, da UFSC, têm sido recorrentes ao longo dos
últimos anos, causando um desmonte no funcionamento das instituições. Em especial, no ano
de 2022 as Universidades foram surpreendidas, no início do mês de junho com a notícia de um
bloqueio orçamentário de mais de 14% do orçamento discricionário dessas instituições. Esse
montante, na UFSC, equivale a mais de 25 milhões de reais. Esse bloqueio orçamentário na
educação preocupou e gerou comoção nacional, mobilizando as diversas entidades na busca
pela reversão desse bloqueio que, em anos anteriores, foi temporário. Contudo, no dia 09/06,
por meio da PORTARIA SETO/ME N9 5.327, DE 9 DE JUNHO DE 2022 houve o desbloqueio de
apenas 12,5 milhões de reais e, o mais grave, o cancelamento definitivo de R$ 6.345.598,00 do
orçamento da UFSC, ainda permanecendo quase 6,2 milhões de reais bloqueados. A situação
que já era de extrema gravidade piora sensivelmente com a publicação da PORTARIA FETO/ME
NQ 5.649, DE 23 DE JUNHO DE 2022 que cancelou definitivamente os R$ 6.279.985,00 que ainda
estavam na condição de bloqueado. Com isso, a perda definitiva do orçamento da UFSC é de
mais de 12,6 milhões de reais, ou seja, quase 10% do total do recurso de custeio da UFSC para
todo o ano de 2022. Apelamos para que os parlamentares da Bancada Catarinense em sintonia
com as bancadas dos demais Ás4:ados e Distrito Federal se mobilize visando construir um

C

C

/'.
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

projeto de lei que venha suplementar esses recursos. Paralelamente que a ANDIFES atue de
forma ainda mais incisiva junto ao MEC a fim de reverter o atual cenário, que coloca em risco o
funcionamento das instituições de ensino superior no país." Em votação, a Nota de Repúdio em
relação aos cortes de recursos orçamentários das universidades federais foi aprovada por
unanimidade pelos conselheiros participantes. Informes gerais. O presidente concedeu a
palavra para os que quisessem se manifestar. O conselheiro Ronaldo Barbosa pediu a palavra e
informou aos presentes que no dia 29 de junho, às 10h, seria realizado um ato simbólico em
frente ao prédio da Reitoria l relacionado à implantação do teletrabalho na Universidade. A
conselheira Joana Passos informou a todos que a cerimónia de posse estava prevista para o dia
quatro de julho de 2022, às dezenove horas, no auditório Garapuvu. Com a palavra, a
professora Cátia de Carvalho Pinto, vice-reitora, contou brevemente sua trajetória em seu
cargo e agradeceu a todos os conselheiros participantes; agradeceu também ao professor
Ubaldo Balthazar pela cooperação durante o período que administraram juntos a UFSC. O
professor Ubaldo Balthazar, reitor, agradeceu o trabalho desenvolvido por todos do Conselho.
Relembrou sua trajetória desde o momento em que aceitou estar à frente da UFSC até aquela
sessão. Agradeceu também a toda a sua equipe e à professora Cátia pela colaboração ativa
durante a gestão. Por fim, desejou ao professor Irineu de Souza e à professora Joana Passos
muito sucesso e uma ótima gestão. Na sequência, após ser agraciado com aplausos, 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.
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 //nk httosl//www.voutube.com/watch?vl4W51çpAxyDM14. Florianópolis,
28 de junho de 2022
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