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ATA Nº 06 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES. 

 
 

Ata da sessão ordinária do Conselho de 
Curadores, realizada em 27 de junho de 
2013, às 14h30min na Sala de Reuniões 
“Ayrton Roberto de Oliveira”. 

 
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta 1 
minutos, reuniu-se o Conselho de Curadores, convocado por meio do ofício-circular nº 2 
06/2013/CC, com a presença dos Senhores Conselheiros: Wagner Leal Arienti e Ricardo 3 
Tramonte, representantes do Conselho Universitário; Teresinha Inês Ceccato de Oliveira 4 
Gama, representante das Federações Sindicais do Estado de Santa Catarina , Michel Miguel, 5 
representante suplente das Federações Patronais do Estado de Santa Catarina, Carla Cerdote 6 
da Silva e Brenda Morelli Piazza, representantes titular e suplente do Corpo Técnico-7 
Administrativo da UFSC, sob a Presidência do Professor Wilson Erbs. Havendo número legal, 8 
o presidente cumprimentou os conselheiros e deu por aberta a sessão. Antes de submeter à 9 
apreciação a ordem do dia, o Presidente procedeu alguns informes: a) em relação ao item dois 10 
da pauta – Visita do Conselho Curador da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – 11 
procedeu à leitura de mensagem encaminhada pela Secretária dos Órgãos Colegiados da 12 
UFFS, a qual informava a não possibilidade de participação na sessão, tendo em vista  13 
dificuldade logística e financeira para realização do deslocamento dos conselheiros a 14 
Florianópolis. Assim, solicitou um prazo maior para fins de articulação do deslocamento de 15 
todos, para os meses de julho ou agosto do ano em curso. O conselho acatou a proposição 16 
apresentada pelo Conselho de Curadores da UFFS; b) o Presidente informou à plenária do 17 
recebimento de Memorando do Chefe de Gabinete, professor Carlos Antônio Oliveira Vieira, 18 
solicitando a sua participação, juntamente com os Pró-Reitores de Planejamento e Orçamento 19 
e de Administração, objetivando esclarecer sobre os pontos relacionados à aquisição do 20 
Prédio II da Reitoria. Após manifestações contrárias à participação dos solicitantes, a 21 
conselheira Carla Cerdote manifestou opinião favorável à entrada dos mesmos na sessão, para 22 
que os motivos da não discussão do assunto pretendido fossem informados diretamente a eles. 23 
Após discussão, colocada em votação, o Conselho aprovou por unanimidade pela não 24 
participação dos requerentes na sessão, visto que não houve pedido formal de reconsideração 25 
por parte da Administração Central da UFSC ao Conselho de Curadores. Na sequência, 26 
submeteu à apreciação a ordem do dia. A conselheira Teresinha Inês Ceccato informou que 27 
em relação ao item três da pauta, Processo n.º 23080.023973/2013-01, o qual havia pedido 28 
vista em sessão anterior, comunicou que manteria o parecer do conselheiro relator Wagner 29 
Leal Arienti. Em seguida, a conselheira Carla Cerdote da Silva novamente pediu vista dos 30 
autos, tendo em vista que o processo não foi encaminhado a ela após vistas da conselheira 31 
Teresinha, e a solicitação foi acatada pelo Presidente. Não havendo outras manifestações, o 32 
presidente deu prosseguimento à sessão, sendo apreciados os seguintes pontos de pauta. 1. 33 
Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária realizada em 13 de junho de 2013. O 34 
documento foi aprovado por unanimidade. 2. Memorando n.º 139/PROPESQ/2013 - 35 
Apreciação da solicitação de manifestação referente ao Processo 23080.020668/2013-59. O 36 
Conselho de Curadores aprovou por unanimidade o Parecer n.º 84/2013/CC, do conselheiro 37 
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relator Wagner Leal Arienti, pela aprovação. 3. Memorando n.º 140/PROPESQ/2013 - 38 
Apreciação da solicitação de manifestação referente ao Processo 23080.023104/2013-78. O 39 
Conselho de Curadores aprovou por unanimidade o Parecer n.º 85/2013/CC, do conselheiro 40 
relator Ricardo Tramonte, pela aprovação. Em relação aos dois processos relatados 41 
anteriormente, a conselheira Carla Cerdote da Silva pediu esclarecimentos quanto a não 42 
obrigatoriedade do repasse de taxas à UFSC. Em resposta, o conselheiro Wagner Leal Arienti 43 
explicou que a recomendação prevista no Acórdão n.º 2.731/2008 do TCU ainda não havia 44 
merecido nenhuma proposição de Resolução da UFSC e que, portanto, não havia a 45 
obrigatoriedade do repasse de taxas. Nesse sentido, a conselheira Carla Cerdote da Silva 46 
indagou de quem era a responsabilidade pela citada regulamentação na UFSC. Em resposta, o 47 
conselheiro Ricardo Tramonte informou que quem deveria propor a resolução era a Pró-48 
Reitoria de Administração (PROAD) e que já havia sido solicitado por escrito à reitora 49 
solicitação de normatização regulatória dos pagamentos de taxas. 4. Processo nº 50 
23080.019413/2013-43 - Homologação do Termo de Contrato firmado entre a Universidade 51 
Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina 52 
(FEESC) tendo por objetivo a execução do Projeto de Extensão intitulado “Aluno integrado – 53 
Qualificação de alunos de escolas públicas, nos âmbitos das Tecnologias da Informação e 54 
Comunicação (TIC)”. O Conselho de Curadores aprovou por unanimidade o Parecer n.º 55 
79/2013/CC, do conselheiro relator Ricardo Tramonte, pela homologação. 5. Processo nº 56 
23080.011970/2013-16 - Homologação do contrato firmado entre a Universidade Federal de 57 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 58 
tendo por objetivo a execução do Projeto intitulado “Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em 59 
nível de Especialização, em Engenharia Automotiva”. O Conselho de Curadores aprovou por 60 
unanimidade o Parecer n.º 80/2013/CC, do conselheiro relator Wagner Leal Arienti, pela 61 
homologação. 6. Processo nº 23080.010363/2013-39 - Homologação do Termo de Contrato 62 
firmado entre o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL), a Universidade Federal de 63 
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) 64 
tendo por objetivo a execução do Projeto intitulado “Simulação e Análise de Possibilidades de 65 
transformar o prédio do Ministério de Minas e Energia (MME) em Edificação de Energia 66 
Zero”. O Conselho de Curadores aprovou por unanimidade o Parecer n.º 81/2013/CC, do 67 
conselheiro relator Wagner Leal Arienti, pela homologação. 7. Processo n.º 68 
23080.051631/2012-91 - Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a 69 
Universidade Federal de Santa Catatina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 70 
Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objetivo a execução do Projeto de Extensão 71 
intitulado “Pesquisa e acompanhamento para viabilidade de alternativas produtivas e 72 
comerciais à atividade do fumo na região litoral Catarinense”. A conselheira relatora Carla 73 
Cerdote da Silva informou que o processo encontrava-se em diligência. 8. Processo nº 74 
23080.019158/2013-39 - Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a 75 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 76 
Extensão Universitária (FAPEU) tendo por objetivo a execução do Projeto intitulado 77 
“Elaboração de Metodologia para acompanhamento e Avaliação dos cursos técnicos da Rede 78 
Escola Técnica Aberto do Brasil (e-Tec Brasil)”. O Conselho de Curadores aprovou por 79 
unanimidade o Parecer n.º 82/2013/CC, da conselheira relatora Teresinha Inês Ceccato, pela 80 
aprovação. 9. Processo nº 23080.051160/2012-11 - Apreciação do Primeiro Termo Aditivo ao 81 
Convênio n.º 0389/2011 firmado entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a 82 
Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), visando a inserção da 83 
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Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) como interveniente. A conselheira Teresinha 84 
Inês Ceccato solicitou a retirada do processo de pauta, para verificar se o referido convênio já 85 
havia sido aprovado pelo Conselho de Curadores. 10. Processo nº 23080.000938/2013-13 - 86 
Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa 87 
Catarina (UFSC) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL-PR) 88 
para execução do Projeto intitulado “Assistência na Revisão e Atualização do Plano 89 
Aeroviário Estadual do Paraná – PAE/PR”. A conselheira relatora Carla Cerdote da Silva 90 
informou que o processo encontrava-se em diligência. 11. Processo nº 23080.000941/2013-29 91 
- Apreciação do Termo de Contrato a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa 92 
Catarina (UFSC) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL-PR) 93 
tendo por objetivo a execução do Projeto intitulado "Levantamento das Potencialidades das 94 
Hidrovias do Estado do Paraná". O Conselho de Curadores aprovou por unanimidade o 95 
Parecer n.º 83/2013/CC, do conselheiro relator Ricardo Tramonte, pela aprovação. 12. Em 96 
informes gerais, o presidente: a) procedeu à leitura do artigo 26 do Regimento Interno do 97 
Conselho de Curadores, o qual regulamentava sobre as deliberações a serem seguidas pelo 98 
Conselho, tendo em vista o veto da Magnífica Reitora a Resolução n.º 50/2013/CC aprovada 99 
em sessão anterior pelo Conselho, referente à aquisição do Prédio Santa Clara. Em seguida, 100 
informou que o Conselho de Curadores teria que deliberar, no prazo de dez dias, sobre o veto. 101 
Nesse sentido, o Conselho de Curadores deliberou pela divulgação de uma nota de 102 
esclarecimento dirigida à comunidade universitária, com a seguinte redação: “No que diz 103 
respeito à aquisição do Prédio Santa Clara, tendo em vista que não houve pedido oficial de 104 
reconsideração por parte da Administração Central da UFSC para aquisição do citado prédio e 105 
em atenção às informações veiculadas pela imprensa local, o Conselho de Curadores informa 106 
que se reunirá em caráter extraordinário na próxima quinta-feira, 4 de julho de 2013, às 15 107 
horas, para deliberação sobre o veto da Magnífica Reitora a Resolução n.º 50/2013/CC 108 
aprovada pelo referido Conselho. O Conselho de Curadores esclarece, ainda, que segue 109 
rigorosamente as normas regimentais e estatutárias da Universidade Federal de Santa Catarina 110 
e que vem atuando da mesma maneira com todos os processos encaminhados. Por fim, o 111 
Conselho de Curadores comunica que só se manifestará, coletivamente, mediante documentos 112 
encaminhados por escrito”. b) o Conselho de Curadores deliberou que fosse solicitado ao 113 
Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia (DPAE) da UFSC o envio de cópia 114 
dos memorandos, números 446, 447, 453, 454 e 455, até dia 02/07/2013. Houve 115 
manifestações acerca de possíveis convites para a próxima sessão a ex-membros do Conselho 116 
de Curadores, a fim de esclarecimentos relacionados ao processo Santa Clara. A conselheira 117 
Brenda Piazza solicitou que o Conselho estendesse o convite a técnicos-administrativos em 118 
educação engenheiros ou arquitetos lotados na UFSC, devido à formação destes em 119 
comparação à formação dos membros do Conselho, visando elucidar possíveis dúvidas de 120 
ordem técnica. Não houve entendimento, por parte dos demais membros do Conselho, da 121 
necessidade da presença destas indicações; c) informou que o Processo n.º 122 
23080.021262/2013-93 – Requerente: Maria das Graças Maria, o qual solicitava a isenção de 123 
pagamento de segunda via de diplomas de graduação e pós-graduação em História, foi 124 
indeferido pela Magnífica Reitora. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 125 
presença dos Senhores Conselheiros, dando por encerrada a sessão, do que, para constar, eu, 126 
Juliana Cidrack Freire do Vale, Secretária dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a 127 
presente ata que se aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. 128 
Florianópolis, 28 de junho de 2013.    129 


