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Ao 

Presidente do Conselho da Universidade Federal de Santa Catarina 

Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo 

 

Assunto: Outorga de título de professor emérito a Selvino José Assmann 

Senhor presidente e demais conselheiros trata o presente relato sobre outorga de título de professor 
emérito ao professor Selvino José Assmann, processo 2380.029296/2016-79. Em 19 de maio de 2016 
o Professor Alberto Cupani encaminha ofício ao chefe do departamento de Filosofia, Professor 
Nazareno E. de Almeida, onde discorre sobre a trajetória acadêmica e propõe a láurea, objeto deste 
parecer, ao professor Selvino José Assmann. Por sua vez o Professor Nazareno, em 14 de junho de 
2016, encaminha ao Diretor do Centro de Ciências Humanas (CFH), Professor Paulo Pinheiro 
Machado, ofício solicitando apreciação do tema ao conselho daquela Unidade de Ensino. Designada 
como parecerista, a Profª Sônia Weidner Maluf relata seu parecer em 30 de junho de 2016 junto ao 
CFH. Tendo sido aprovado em todas as instâncias internas ao CFH, o processo foi encaminhado para 
o gabinete da Reitoria, onde através do Despacho nº 37/2016/CUn de 12 de julho de 2016, o 
magnifico Reitor Professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo nomeia como relator o Professor Eugênio 
Simão junto a este conselho. 

PARECER: 

O conjunto da obra do Professor Selvino vai muito além dos autos deste processo, não caberia 
síntese a um construtor de sonhos e de universidades, um pensador, um filósofo, professor, autor, 
editor, orientador, gestor, tradutor de G. Agamben, hoje aposentado, hoje voluntário. As 46 páginas 
de seu currículo Lattes também não lhe fazem justiça, mera compilação estática que não captura o 
dinamismo de sua atuação transformadora e apaixonada pelo conhecimento interdisciplinar e 
transversal as ciências humanas, bem como por esta Universidade, sua casa dos sonhos, sua usina 
filosofal. Em 40 anos, publicou 12 livros, 14 capítulos de livros, 23 artigos em periódicos, 30 artigos 
em revistas, apresentou trabalho em 26 eventos acadêmicos, participou de 62 bancas de mestrado, 
66 de doutorado, 41 orientações e 33 teses, supervisionou 3 projetos de pós-doutorado e 
atualmente orienta 2 doutorandos e 9 mestrandos além de gerar diversos escritos sobre Filosofia 
Política aplicada à vida política brasileira. 

 

Sendo assim, Sr. Presidente e demais conselheiros, sou de parecer favorável a outorga do título de 
professor emérito ao Professor Selvino José Assmann. 

 

19 de Julho de 2016 

 
Professor Eugênio Simão 

Diretor do Centro Araranguá 


