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Ata da sessão extraordinária do Conselho 
Universitário realizada no dia 21 de setembro de 
2022, às 14 horas, na Sala Professor Ayrton Roberto 
de Oliveira e em ambiente eletrônico, por 
intermédio de videoconferência.  
 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, 1 

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

caráter extraordinário, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira e em ambiente eletrônico, 3 

por intermédio do serviço Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 4 

mediante prévia convocação por meio do Ofício Circular nº 16/2022/SODC/CUn, enviado por 5 

correio eletrônico e publicado na página principal da UFSC. O endereço virtual de acesso à 6 

reunião, para fins de registro e verificação, é o seguinte: 7 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-universitario-da-ufsc. Sob a presidência do 8 

reitor da UFSC, participaram da sessão, de forma presencial, consoante as listas de frequência, 9 

os seguintes membros: professor Irineu Manoel de Souza, reitor; professor Antonio Alberto 10 

Brunetta, representando a pró-reitora de Graduação e Educação Básica (PROGRAD); professor 11 

Werner Kraus Junior, pró-reitor de Pós-Graduação (PROPG); professor William Gerson Matias, 12 

representando o pró-reitor de Pesquisa e Inovação (PROPESQ); professora Carmen Maria 13 

Oliveira Muller, representante titular do Centro de Ciências Agrárias (CCA); professora Cristine 14 

Maria Bressan, vice-diretora do Centro de Ciências Biológicas (CCB); professores Fabrício de 15 

Souza Neves e Celso Spada, diretor e representante titular, respectivamente, do Centro de 16 

Ciências da Saúde (CCS); professor Luiz Augusto dos Santos Madureira, vice-diretor do Centro 17 

de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM); professor José Isaac Pilati, diretor do Centro de 18 

Ciências Jurídicas (CCJ); professor Fabio Luiz Lopes da Silva, diretor do Centro de Comunicação e 19 

Expressão (CCE); professor Michel Angillo Saad, diretor do Centro de Desportos (CDS); 20 

professora Glaucia da Silva Zimmermann, representante titular da Câmara de Graduação 21 

(CGRAD); professor Giovanni Finoto Caramori, representante titular da Câmara de Pós-22 

Graduação (CPG); professora Sandra Rolim Ensslin, representante titular da Câmara de Pesquisa 23 

(CPesq); as servidoras Karine Albrescht Kerr e Camilla de Amorim Ferreira, representantes 24 

titulares dos servidores técnico-administrativos em educação da UFSC (TAEs), bem como 25 

Humberto Roesler Martins, representante suplente dos TAEs; a acadêmica Mariana Nór 26 

Nascimento, representante titular do corpo discente da pós-graduação (APG); a professora  27 

Carla D’Agostini Derech Nunes, representante titular da Câmara de Extensão (CEx); e os 28 

acadêmicos Juliana Mendonça Vieira e Francisco Ianzer Machado, representantes titulares do 29 

corpo discente da graduação (DCE), bem como Guilherme Diana Scroccaro e Lucas Ribeiro 30 

Bonatto, representantes suplentes do DCE. Participaram também, de forma remota, os 31 

seguintes membros: professora Olga Regina Zigelli Garcia, pró-reitora de Extensão (PROEX); 32 

professor Tiago Montagna, representante suplente do Centro de Ciências Agrárias (CCA); 33 

professor Alexandre Verzani Nogueira, diretor do Centro de Ciências Biológicas (CCB); 34 
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professora Clarissa Laus Pereira Oliveira, representante suplente do Centro de Ciências da 35 

Educação (CED); professor Antônio Renato Pereira Moro, representante suplente do Centro de 36 

Desportos (CDS); professora Maria Denize Henrique Casagrande, diretora do Centro 37 

Socioeconômico (CSE); professores Eugenio Simão e Bernardo Walmott Borges, diretor e 38 

representante titular, respectivamente, do Centro Tecnológico de Ciências, Tecnologia e Saúde 39 

(CTS); professores Alex Degan e Paulo Pinheiro Machado, vice-diretor e representante suplente, 40 

respectivamente, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH); professora Tatiane de 41 

Andrade Maranhão, representante titular do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas (CFM); 42 

professores Adriano Peres e Luiz Rafael dos Santos, vice-diretor e representante titular, 43 

respectivamente, do Centro Tecnológico, de Ciências Exatas e Educação (CTE); professor Juliano 44 

Gil Nunes Wendt, diretor do Centro de Ciências Rurais (CCR); professor Diego Santos Greff, 45 

diretor do Centro Tecnológico de Joinville (CTJ); professoras Lucia Nazareth Amante e Danielle 46 

Jacon Ayres Pinto, representantes titulares da Câmara de Pós-Graduação (CPG); professoras 47 

Marilia Carla de Mello Gaia e Valéria Bennack, representantes titulares da Câmara de Extensão 48 

(CEx); o acadêmico Lucas Eduardo Brum de Matos Rigoli Gonçalves, representante titular do 49 

DCE; a acadêmica Luísa Nunes Estácio, representante suplente da APG; e a professora Giseli 50 

Day, representante titular dos professores de Educação Básica da UFSC. A transmissão da 51 

sessão ocorreu pelo canal do Conselho Universitário no YouTube, sob a responsabilidade do 52 

servidor Cledison Marques, da TV UFSC. A sessão contou com intérpretes de Libras/Português. 53 

Após a constatação de quórum, o presidente cumprimentou todos os presentes e declarou 54 

aberta a sessão. Registre-se que a sessão contou com a participação do professor Douglas 55 

Francisco Kovaleski, diretor do Departamento de Atenção à Saúde. 1. Expediente: 1.1. 56 

Justificativas de ausência dos(as) conselheiros(as). O presidente justificou a ausência dos 57 

seguintes membros: Joana Célia dos Passos; Jacques Mick; Jaime Cesar Coelho;  Amanda 58 

Alexandroni; Maria del Carmen Cortizo; Rosete Pescador; Luciana Flor Correa Felipe; Carlos 59 

Antonio Oliveira Vieira; Miriam Furtado Hartung; Eduardo de Mello Garcia; Mônica Martins da 60 

Silva; Edson Roberto De Pieri; Sérgio Peters; Matheus Menezes; Eliane Regina Pereira do 61 

Nascimento; Tiago Turnes; Edmilson Rampazzo Klen; Oscar Bruna Romero; Cláudia Beatriz 62 

Nedel Mendes de Aguiar; Carlos Henrique Rodrigues; Cláudio Macedo de Souza; Malcon Andrei 63 

Martinez Pereira; Raphael Schlickmann; Dilceane Carraro; Eliel Ukan Patte Camlem; e Suzani 64 

Maria da Fonseca Gervásio. 1.2. Leitura do expediente e comunicações da presidência. 1.3. 65 

Proposições para alteração da ordem do dia, e aprovação da ordem do dia. O presidente leu a 66 

ordem do dia, que foi aprovada, passando-se em seguida à sua apreciação, de acordo com o 67 

que segue. 2. Ordem do dia: 2.1. Processo nº 23080.055620/2022-52; Requerente: Gabinete 68 

da Reitoria; Objeto: Apreciação da proposta de flexibilização do uso obrigatório de máscaras 69 

de proteção individual no âmbito da UFSC; Relatoria: Conselheiro Fabricio de Souza Neves. 70 

Com a palavra, o relator procedeu à leitura do parecer, cujo voto segue transcrito: “Por avaliar 71 

que ela possui adequado embasamento técnico e jurídico, manifesto-me favorável à aprovação 72 

da minuta apresentada neste parecer, que submeto à apreciação do Conselho Universitário.” O 73 

relator, professor Fabricio de Souza Neves, do Centro de Ciências da Saúde, apresentou parecer 74 

favorável a desobrigar o uso de máscara em todos os ambientes internos da Instituição, 75 

mantendo a recomendação de uso para pessoas em determinadas condições e em locais 76 

destinados à prestação de serviços de saúde. O conselheiro relator defendeu que o declínio do 77 

número de internações por COVID-19 e do Número de Reprodução Efetivo (Rt) permitia a 78 

flexibilização no uso do equipamento. Após a leitura do parecer, foi concedida oportunidade ao 79 

plenário para esclarecimentos e discussões. O professor Douglas Francisco Kovaleski, diretor do 80 

Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de 81 

Pessoas (PRODEGESP), participou da sessão e apresentou aos membros presentes informações 82 
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organizadas pela professora Alexandra Boing, do Comitê Epidemiológico, sobre a ocupação de 83 

leitos de UTI do SUS em Santa Catarina, a evolução de casos ativos e a cobertura vacinal. O 84 

professor Douglas trouxe ainda dados do InfoGripe, que mostravam Santa Catarina ainda em 85 

situação epidêmica em relação à Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O professor 86 

Douglas Kovaleski disse que os percentuais de casos positivos na população testada e a taxa de 87 

ocupação de leitos de UTI do SUS indicavam que ainda não era o momento de abrir mão 88 

daquela “camada de proteção” contra a COVID-19. Durante a fase de discussão, alguns 89 

membros manifestaram dúvidas e preocupações acerca do tema, as quais foram sendo 90 

discutidas ao longo do debate. O presidente esclareceu que o debate não havia sido encerrado 91 

e deveria ser retomado em sessão a ser agendada, para retomar a discussão acerca da 92 

flexibilização do uso obrigatório de máscaras de proteção individual. O presidente pediu ainda 93 

aos presentes que analisassem e discutissem com os seus respectivos centros e conselhos de 94 

unidade acerca daquela temática. 2.2. Assuntos gerais. Não havendo mais informes, o 95 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, 96 

Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, 97 

que, quando aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. 98 

Registre-se que a sessão foi transmitida via web e que sua gravação, contendo as manifestações 99 

dos presentes, poderá ser consultada pelo canal do Conselho Universitário na plataforma 100 

YouTube por meio do link https://www.youtube.com/watch?v=ciLj6euJlIY. Florianópolis, 21 de 101 

setembro de 2022.  102 

 
Lista de assinaturas de aprovação da Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Universitário da 
UFSC realizada no dia 21 de setembro de 2022, às 14 horas. 
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