
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS

ATA Nº 12 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Ata da sessão ordinária do Conselho Universitário 
realizada no dia 30 de agosto de 2022, às 14 horas, 
na Sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira e em 
ambiente  eletrônico,  por  intermédio  de 
videoconferência. 

Aos trinta dias do mês de agosto 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,  na  sala  Professor  Ayrton  Roberto  de  Oliveira e  em  ambiente  eletrônico,  por 
intermédio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) mediante 
prévia  convocação por  meio do Ofício Circular  nº  14/2022/SODC/CUn,  enviado por  correio 
eletrônico e publicado na página principal da UFSC. O endereço virtual de acesso à reunião,  
para  fins  de  registro  e  verificação,  é  o  seguinte: 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc.  Sob  a  presidência  do 
reitor da UFSC, participaram da sessão, de forma presencial, consoante às listas de frequência, 
os seguintes membros: professor Irineu Manoel de Souza, reitor; professora Joana Célia dos 
Passos, vice-reitora; professora Dilceane Carraro, pró-reitora de Graduação e Educação Básica 
(PROGRAD); professor Werner Kraus Junior, pró-reitor de Pós-Graduação (PROPG); professor 
Jacques Mick, pró-reitor de Pesquisa e Inovação (PROPESQ); professora Carmen Maria Oliveira 
Muller, representante titular do Centro de Ciências Agrárias (CCA); professor Alexandre Verzani  
Nogueira,  diretor do Centro de Ciências Biológicas (CCB);  professor Alexandre Toaldo Bello, 
diretor do Centro de Ciências da Educação (CED); professor Fabrício de Souza Neves, diretor do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS);  professores Nilton da Silva Branco e Santiago Francisco 
Yunes,  diretor  e  representante  suplente,  respectivamente,  do  Centro  de  Ciências  Físicas  e 
Matemáticas (CFM); professor José Isaac Pilati, diretor do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ);  
professor  Fabio  Luiz  Lopes  da  Silva,  diretor  do  Centro  de  Comunicação  e  Expressão  (CCE); 
professor  Michel  Angillo  Saad,  diretor  do  Centro  de  Desportos  (CDS);  professores  Miriam 
Furtado  Hartung  e  Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira,  diretora  e  representante  titular,  
respectivamente, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH); professora Maria Denize 
Henrique Casagrande, diretora do Centro Socioeconômico (CSE); professor Edson Roberto De 
Pieri, do Centro Tecnológico (CTC); professor Joni Stolberg, representante titular do Centro de 
Ciências  Rurais  (CCR);  professores  Glaucia  da  Silva  Zimmermann  e  Edvard  José  de  Araújo, 
representantes  titulares  da  Câmara  de  Graduação  (CGRAD);  professora  Patricia  Della  Mea 
Plentz, representante suplente da Câmara de Pós-Graduação (CPG); professora Eliane Regina 
Pereira do Nascimento, representante titular da Câmara de Pesquisa (CPesq); professor Camilo 
Buss Araújo, representante suplente dos Professores de Educação Básica da UFSC; as servidoras 
Karine  Albrescht  Kerr  e  Iclicia  Viana,  representantes  titulares  dos  Servidores  Técnico-
Administrativos em Educação da UFSC (STAEs), bem como Vanessa de Oliveira, representante 
suplente; a acadêmica Amanda Maurício Alexandroni, representante titular do Corpo Discente 
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da  Pós-Graduação  (APG);  e  os  acadêmicos  Juliana  Mendonça  Vieira  e  Francisco  Ianzer 
Machado,  representantes  titulares  do  Corpo  Discente  da  Graduação  (DCE),  bem  como 
Guilherme Diana Scroccaro, Alice Braibante Kaspary e Lucas Ribeiro Bonatto, representantes 
suplentes.  Participaram também, de forma remota,  os seguintes membros:  professora Olga 
Regina Zigelli Garcia, pró-reitora de Extensão (PROEX); professores Rosete Pescador, Marlene 
Grade e Tiago Montagna, diretora, vice-diretora e representante suplente, respectivamente, do 
Centro  de Ciências  Agrárias  (CCA);  professor  Oscar  Bruna-Romero,  representante  titular  do 
Centro de Ciências Biológicas (CCB);  professora Clarissa Laus  Pereira Oliveira,  representante 
suplente do Centro de Ciências da Educação (CED); Edmilson Rampazzo Klen, representante 
titular do Centro de Comunicação e Expressão (CCE); Tiago Turnes, representante titular do 
Centro de Desportos (CDS); professor Jaime César Coelho, representante suplente do Centro 
Socioeconômico  (CSE);  professores  Eugenio  Simão  e  Bernardo  Walmott  Borges,  diretor  e 
representante titular, respectivamente, do Centro Tecnológico de Ciências, Tecnologia e Saúde 
(CTS); professores Adriano Peres e Luiz Rafael dos Santos, vice-diretor e representante titular,  
respectivamente, do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE); professor Juliano 
Gil Nunes Wendt, diretor do Centro de Ciências Rurais (CCR); professor Diego Santos Greff, 
diretor do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ); professoras Miriam Pillar Grossi e Sandra Rolim 
Ensslin,  representantes  titulares  da Câmara de Pesquisa (CPesq);  professora Lucia  Nazareth 
Amante,  representante  titular  da  Câmara  de  Pós-Graduação  (CPG);  os  professores  Valéria 
Bennack e Humberto Pereira Vecchio, representante titular e suplente, respectivamente, da 
Câmara  de  Extensão  (CEx);  acadêmico  Lucas  Eduardo  Brum  de  Matos  Rigoli  Gonçalves, 
representante titular do Corpo Discente da Graduação (DCE); e senhora Luciana Flor Correa 
Felipe, representante suplente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de 
Santa Catarina (FAPESC). A transmissão da sessão ocorreu pelo canal do Conselho Universitário 
no  YouTube,  sob  a  responsabilidade  do  servidor  Cledison  Marques,  da  TV  UFSC.  Após  a 
constatação  de quórum, o  presidente  declarou aberta  a  sessão,  cumprimentou  a  todos  os 
presentes e então anunciou a posse dos novos conselheiros, conforme segue disposto: como 
representantes  da  Câmara  de  Extensão:  Valéria  Bennack,  titular,  e  Adriana  Angelita  da 
Conceição,  suplente;  Carla  D’Agostini  Derech Nunes,  titular  reconduzida,  e  Andréa Sabedra 
Bordin, suplente; e Marilia Carla De Mello Gaia, titular, e Humberto Pereira Vecchio, suplente. 
Representantes da Câmara de Pós-graduação: Giovanni Finoto Caramori, titular, e Patrícia Della 
Mea Plentz, suplente. Representante da Câmara de Pesquisa: João Artur de Souza, suplente. E 
representantes do Corpo Discente: Juliana Mendonça Vieira, titular, e Carolina Costa Carneiro,  
suplente;  Matheus  Rodrigues  Menezes,  titular,  e  Guilherme  Diana  Scroccaro,  suplente;  Isis 
Leites Regina, titular, e Alice Braibante Kaspary, suplente; Lucas Eduardo Brum de Matos Rigoli  
Gonçalves, titular, e Lucas Ribeiro Bonatto, suplente; e Francisco Ianzer Machado, titular, e Kalil 
de Oliveira Rodrigues, suplente. Registre-se que, no início da sessão, o presidente submeteu ao 
Conselho os pedidos de participação dos professores George França, coordenador de Educação 
Básica, e Dyego Anderson Silva Pereira, do Núcleo de Desenvolvimento Infantil do Centro de  
Ciências da Educação (NDI/CED), ambos com direito a voz no ponto de pauta 6, referente às 
Ações  Afirmativas  na  Educação Básica  da  UFSC.  Também foram submetidos  os  pedidos  de 
participação dos senhores Eugênio Luiz Gonçalves, Michelangelo Valgas e Sérgio Raulino, todos 
representantes do Conselho da Cidade e do Fórum da Bacia do Itacorubi, bem como do senhor 
Hélio Rodak de Quadros Jr., prefeito da Prefeitura Universitária UFSC, e da senhora Carolina 
Cannella  Peña,  engenheira  do  Departamento  de  Projetos  de  Arquitetura  e  Engenharia  da 
Prefeitura Universitária da UFSC (DPAE/PU) referente a apresentação do Fórum da Bacia do 
Itacorubi acerca do tema “Plano Diretor de Florianópolis – Apoio Técnico e Científico”. Todos os 
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pedidos de participação foram aprovados pelos presentes. O presidente submeteu ao Conselho 
também o pedido de alteração da ordem de pauta da reunião, solicitada pela direção do CED, 
para que o item 2.6 (Projeto de Ações Afirmativas na Educação Básica da UFSC) fosse o primeiro 
ponto da pauta devido ao calendário de inscrições do Colégio de Aplicação (CA) e do NDI, o que 
foi  aprovado  pelos  presentes.  O  presidente  então  leu  a  ordem  do  dia,  que  foi  aprovada, 
passando-se em seguida à sua apreciação, de acordo com o que segue.  1. Expediente: 1.1. 
Justificativas  de  ausência  dos(as)  conselheiros(as);  O  presidente  justificou  a  ausência  dos 
seguintes membros: Giovanni Finoto Caramori, Camilla de Amorim Ferreira, Maria del Carmen 
Cortizo, Mônica Martins da Silva, Eduardo de Mello Garcia, Tiago Pasito Schultz, Gregório Jean 
Varvakis  Rados,  Celso  Spada,  Jeferson  Rodrigues,  Sergio  Luiz  Gargioni,  Mariana  Nór 
Nascimento,  Marilia  Carla  de  Mello  Gaia,  Humberto  Roesler  Martins,  Christiane  Wenck 
Nogueira Fernandes, Renato Oba, Fábio Zabot Holthausen e Tatiane de Andrade Maranhão. 
1.2. Comunicações da presidência: Início do segundo semestre letivo de 2022. A comunicação 
foi feita pela conselheira Dilceane Carraro e ocorreu em assuntos gerais.  1.3. Apreciação das 
atas  das  sessões  relativas  a  26  de  julho  de  2022  (sessão  especial  e  ordinária,  
respectivamente).  Foi dispensada a leitura das atas, considerando-se que todos haviam tido 
conhecimento  de  seu  conteúdo  pelo  fato  de  elas  terem  sido  encaminhadas  por  correio 
eletrônico com a devida antecedência.  O presidente submeteu as  atas  à  votação,  as  quais 
foram aprovadas por unanimidade. 2. Ordem do dia: 2.1. Processo nº 23080.050095/2022-89; 
Requerente: Centro de Ciências Agrárias; Objeto: Apreciação do pedido de Sessão Solene do 
CUn, a ser realizada em 13 de setembro de 2022, a fim de homenagear o professor Glauco 
Olinger pela passagem do seu Centenário; Relatoria: Conselheiro Werner Kraus Junior. Com a 
palavra,  o  relator  procedeu  à  leitura  do  parecer,  cujo  voto  segue  transcrito:  “Sou  pelo 
deferimento da solicitação e indico a data de 13 de setembro de 2022, terça-feira, no período 
vespertino, para realização da sessão solene em homenagem ao prof. Olinger.”. Em discussão, 
os  conselheiros  parabenizaram  a  iniciativa  de  homenagear  o  professor  Glauco  Olinger, 
destacando sua importância e trajetória durante seus anos na UFSC, principalmente no Centro 
de Ciências Agrárias. Em votação, os membros presentes aprovaram o parecer do relator por 
unanimidade.  2.2.  Processo nº 23080.055256/2021-40;  Requerente:  Suzeley Jorge;  Objeto: 
Apreciação  de  recurso  administrativo  sobre  ampliação/revisão  do  prazo  de  término  de 
afastamento para formação; Relatoria: Conselheiro Edson Roberto de Pieri. Com a palavra, o 
relator  procedeu  à  leitura  do  parecer,  cujo  voto  segue  transcrito:  “Pelas  razões  acima 
elencadas,  não  constato  nenhuma  ilegalidade  na  tramitação  deste  processo  que  justifique 
acatar o recurso da requerente. Não identifico também qualquer possibilidade de tratar o caso  
como uma exceção, mesmo sendo sensível aos argumentos apresentados. Da mesma forma, 
não identifico amparo legal para equiparar as possibilidades previstas nos afastamentos no país 
e fora do país, assim como não se constata a revogação ou suspensão das normas que regulam 
a matéria, no caso a Lei nº 8.112 e a Resolução nº 11/CUN/97, para que a análise de mérito  
possa ser materializada na ampliação de prazo como solicita a requerente. Sou, portanto, de 
Parecer Contrário ao recurso da Prof.ª Suzeley Jorge.”. Ato contínuo à exposição do parecer 
pelo relator, o presidente abriu para a fase de discussão. Após ampla discussão, o presidente 
encaminhou o parecer do relator à votação,  o qual  foi aprovado por maioria de votos pelo 
plenário,  com sete  votos  contrários.  2.3.  Processo  nº  23080.006457/2022-02;  Requerente: 
Patrícia Nunes Martins; Objeto: Apreciação de recurso acerca de solicitação de redistribuição 
por  permuta  de  servidor  público  federal;  Relatoria:  Conselheiro  José  Isaac  Pilati.  Com  a 
palavra,  o  relator  procedeu à leitura do parecer,  cujo  voto  segue  transcrito:  “O voto  é  no 
sentido  de  conhecer  e  dar  provimento  ao  recurso  para  anular  a  decisão  da  Câmara  de 
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Graduação  da  UFSC,  prevalecendo,  assim,  a  decisão  de  mérito  proferida  pelo  Conselho  da 
Unidade do Colégio de Aplicação (CED/UFSC), negando autorização à permuta.”. Em seguida, o 
presidente  concedeu  a  oportunidade  para  discussão,  onde  alguns  conselheiros  solicitaram 
esclarecimentos acerca do Conselho de Unidade do CED em relação ao Colégio de Aplicação e 
fizeram  alguns  comentários  acerca  do parecer.  Não  havendo  mais  discussão,  o  presidente 
submeteu  o  parecer  à  votação,  o  qual  foi  aprovado  por  unanimidade.  2.4.  Processo  nº 
23080.49366/2022-53; Requerente: Gabinete da Reitoria; Objeto: Apreciação da indicação do 
servidor Ivan Almeida de Azevedo para a função de auditor-chefe na Auditoria Interna da 
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  a  ser  submetida  à  Controladoria-Geral  da  União 
(CGU); Relatoria: Conselheira Olga Regina Zigelli Garcia. Com a palavra, a relatora procedeu à 
leitura do parecer, cujo voto segue transcrito: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à 
nomeação do servidor Ivan Almeida de Azevedo como Auditor-chefe da UFSC, a ser submetida à 
avaliação da Controladoria-Geral da União (CGU).”. Não havendo inscritos para discussão, o 
presidente submeteu o parecer da relatora à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 
2.5.  Processo  nº  23080.037351/2022-42;  Requerente:  Gabinete  da  Reitoria;  Objeto: 
Apreciação da indicação do servidor Patrick Cunha para a função de ouvidor na Ouvidoria da 
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  a  ser  submetida  à  Controladoria-Geral  da  União 
(CGU); Relatoria: Conselheiro Juliano Gil Nunes Wendt.  Com a palavra, o relator procedeu à 
leitura do parecer, cujo voto segue transcrito: “Diante do exposto, sou de parecer favorável à 
nomeação do servidor Patrick Cunha para o cargo de Ouvidor-Geral e que tal nomeação seja 
submetida à avaliação da Controladoria-Geral  da União (CGU).” Não havendo inscritos para 
discussão, o presidente submeteu o parecer à votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 
2.6.  Processo  nº  23080.029392/2022-65;  Requerente:  Colégio  de  Aplicação;  Objeto: 
Apreciação do Projeto de Ações Afirmativas na Educação Básica  da UFSC,  que contempla 
Portaria Normativa que visa instituir a Política de Ações Afirmativas na Educação Básica da 
Universidade Federal de Santa Catarina, no âmbito do Colégio de Aplicação (CA) e do Núcleo 
de Desenvolvimento Infantil (NDI).  Relatoria: Conselheira Miriam Furtado Hartung.  Com a 
palavra, a relatora procedeu à leitura do parecer, cujo voto segue transcrito: “Não havendo 
nada mais a acrescentar, o meu voto é pela aprovação integral à Política de Ações Afirmativas 
da Educação Básica da Universidade de Santa Catarina, objeto deste processo.” Em discussão, 
os conselheiros fizeram comentários e questionamentos acerca da proporção da população 
indígena e quilombola na reserva de vagas,  os quais foram sendo respondidos ao longo do 
debate.  Na oportunidade,  foi  ressaltada a importância da  política  para  consolidar  as  ações 
afirmativas na educação básica. Após a discussão, o presidente submeteu o parecer à votação,  
o qual foi aprovado por unanimidade. 2.7. Assuntos gerais: Apresentação do Fórum da Bacia 
do Itacorubi acerca do tema “Plano Diretor de Florianópolis – Apoio Técnico e Científico”. 
Com  a  palavra,  o  senhor  Eugênio  Gonçalves  agradeceu  a  oportunidade,  fez  algumas 
considerações  acerca  da  importância  do  Plano  Diretor  e  solicitou  que  a  Universidade 
colaborasse, dando apoio técnico e científico, juntamente com a sociedade civil, em relação ao 
Plano Diretor, com o objetivo de construir uma sociedade melhor para todos. Ao final, houve 
manifestações no sentido de se criar uma comissão para debater esse tema. 2.8. Assuntos 
gerais: Outros. A pedido do presidente, a conselheira Dilceane Carraro anunciou que, no dia 31 
de agosto de 2022, ocorreria uma reunião da Câmara de Graduação, em que seria apreciado o 
fim do estatuto da “disciplina” ZZD2020, que permitia ao estudante manter-se em situação 
regular e preservar o vínculo com a Universidade, mesmo sem matrícula em disciplinas durante 
o  semestre  letivo.  A  conselheira  Dilceane  explanou  também  acerca  da  vacinação  para 
realização da matrícula e do uso de máscaras em salas de aulas,  informando que as regras 

4

13
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
14
15



sanitárias  se  mantinham  nesse  retorno  das  aulas.  A  vice-presidente  fez  considerações  em 
relação  às  festas  que  ocorriam  dentro  da  Universidade,  informando  haveria  diálogo  com 
diferentes setores no entorno da UFSC e com agentes públicos, buscando saídas coletivas para 
que houvesse mais segurança, minimizando os riscos e cuidando do patrimônio público, bem 
como para que a juventude pudesse aproveitar em segurança essa fase da vida. Não havendo 
mais informes, 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  link https://www.youtube.com/watch?v=0nzt86eB_qI. 
Florianópolis, 30 de agosto de 2022. 

Lista de assinaturas  de aprovação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho Universitário da 
UFSC realizada no dia 30 de agosto de 2022, às 14 horas.
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