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ATA N° 3 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES. 

 

Ata da sessão extraordinária do 

Conselho de Curadores, realizada em 26 

de março de 2014, às 14h na Sala de 

Reuniões “Ático”, situada no Prédio II 

da Reitoria da UFSC. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, 1 

reuniu-se o Conselho de Curadores, convocado por meio do ofício-circular nº 3/2014/CC, 2 

com a presença dos Senhores Conselheiros: Professor Cláudio José Amante, Professor Orion 3 

Augusto Platt Neto, Professor David Antônio da Costa e Professor Luiz Henrique Beirão, 4 

representantes da Carreira de Magistério da Universidade Federal de Santa Catarina, Senhoras 5 

Carla Cerdote da Silva e Brenda Morelli Piazza, representantes titular e suplente, 6 

respectivamente, dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade Federal de Santa 7 

Catarina (UFSC) e dos Senhores Mateus Stallivieiri da Costa e Guilherme Martins Santana, 8 

representantes titular e suplente, respectivamente, do Corpo Discente da Universidade Federal 9 

de Santa Catarina (UFSC), sob a presidência da Magnífica Reitora da Universidade Federal 10 

de Santa Catarina (UFSC), Professora Roselane Neckel e com a presença da Vice-Reitora da 11 

UFSC, Professora Lúcia Helena Martins Pacheco. Ato contínuo, justificaram a ausência os 12 

membros: Professor Altair Borgert, representante titular do Ministério da Educação e Cultura 13 

(MEC), Senhora Teresinha Ceccato de Oliveira Gama, representante titular das Federações 14 

Sindicais do Estado de Santa Catarina e o Senhor Célio Bayer, representante titular das 15 

Federações Patronais do Estado de Santa Catarina. Em seguida, havendo número legal, a 16 

presidenta cumprimentou os senhores conselheiros, abriu a sessão e procedeu à posse dos 17 

novos conselheiros representantes da Carreira de Magistério da UFSC: Professor Cláudio José 18 

Amante, Professor David Antônio da Costa e Professor Luiz Henrique Beirão. Logo após, a 19 

presidenta fez a leitura do Memorando n° 64/2014/GR, no qual a Administração Superior da 20 

Universidade ratificou seu compromisso em prestar os esclarecimentos necessários à 21 

apreciação, pelo Conselho de Curadores, do Relatório de Gestão 2013. Além disso, a 22 

presidenta fez esclarecimentos acerca do prazo de envio desse Relatório ao Tribunal de 23 

Contas da União (TCU) e à Controladoria-Geral da União, apontando as questões envolvidas 24 

na entrega em tempo hábil desse documento, pois o prazo final seria dia 31 de março. Ainda, 25 

fez um breve histórico sobre as últimas datas de aprovação do Relatório de Gestão no 26 

Conselho de Curadores e no Conselho Universitário. Logo após, submeteu à aprovação a 27 

ordem do dia, solicitando inversão de pauta, para que o Item 12. Processo n º 28 

23080.011365/2014-26. Requerente: Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento - 29 

PROPLAN/UFSC. Solicitante: Gabinete da Reitoria. Assunto: Apreciação do Relatório 30 

de Gestão 2013. Relatora: Conselheira Carla Cerdote da Silva. Situação: em diligência, 31 

fosse apreciado em caráter de urgência como segundo item de pauta. Em discussão, o 32 

conselheiro Luiz Henrique Beirão fez o seguinte encaminhamento: que o somente os Itens 1 e 33 

Item 12 fossem apreciados, ponderando que nesse momento os conselheiros poderiam 34 

escolher um presidente pro tempore, por um período de trinta dias e, posteriormente, em outra 35 

sessão, fosse escolhido o novo presidente do Conselho de Curadores. Falou, ainda, que quanto 36 

ao item 12, diante da urgência apontada pela presidenta, os conselheiros poderiam priorizar a 37 

análise da diligência da conselheira relatora desse item de pauta, a Conselheira Carla Cerdote 38 

da Silva. Em votação, o encaminhamento do conselheiro Luiz Henrique Beirão foi aprovado 39 
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por unanimidade. Assim, o item 12 passou a constar como item 2 e os demais processos 40 

constantes da pauta foram suspensos para apreciação em uma nova sessão. Em seguida, 41 

passou-se ao Item 1. Eleição do novo Presidente do Conselho de Curadores da UFSC. 42 

Conforme aprovado pelos membros do Conselho de Curadores, a presidenta procedeu ao 43 

escrutínio de escolha do Presidente Pro Tempore do Conselho de Curadores. Em discussão, 44 

com a palavra, o conselheiro Luiz Henrique Beirão informou que já presidiu o Conselho de 45 

Curadores em anos anteriores. Com a palavra, a presidenta consultou os demais conselheiros 46 

sobre a candidatura do conselheiro Luiz Henrique Beirão. Em votação, os conselheiros 47 

aprovaram por unanimidade e por aclamação que o conselheiro Luiz Henrique Beirão fosse 48 

eleito como Presidente Pro Tempore do Conselho de Curadores da UFSC, para um mandato 49 

de trintas dias, a contar de vinte e seis de março de dois mil e quatorze. Na sequência passou-50 

se ao Item 2. Processo n º 23080.011365/2014-26. Requerente: Pró-Reitoria de 51 

Planejamento e Orçamento - PROPLAN/UFSC. Solicitante: Gabinete da Reitoria. 52 

Assunto: Apreciação do Relatório de Gestão 2013. Relatora: Conselheira Carla Cerdote 53 

da Silva. Situação: em diligência. A presidenta informou que precisaria se ausentar e ao 54 

encerrar sua participação na reunião, solicitou mais uma vez ao Conselho de Curadores que o 55 

Relatório de Gestão 2013 fosse apreciado dentro do prazo estipulado pelo Tribunal de Contas 56 

da União (TCU). Ainda, que as diligências fossem entregues para a Vice-Reitora ao final da 57 

reunião; e que tão logo fossem atendidas, o Conselho de Curadores se reunisse em caráter de 58 

urgência para apreciá-las, tendo em vista a necessidade de convocação do Conselho 59 

Universitário para que este, também, apreciasse o Relatório de Gestão 2013 dentro do prazo 60 

estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Por fim, a presidenta, Magnífica 61 

Reitora Professora Roselane Neckel, passou a presidência à Vice-Reitora, Professora Lúcia 62 

Helena Martins Pacheco. Em seguida, o conselheiro Cláudio José Amante solicitou a palavra 63 

e sugeriu que, para tratar deste item de pauta, seria interessante que apenas os membros 64 

efetivos do Conselho de Curadores analisassem a diligência da Conselheira Carla Cerdote da 65 

Silva, diante da autonomia do Conselho de Curadores e consultou a Vice-Reitora se ela 66 

poderia colaborar nesse sentido. Com a palavra, a Vice-Reitora concordou com o conselheiro 67 

Cláudio José Amante e informou que se ausentaria da sessão, momentaneamente, e retornaria 68 

para encerrá-la quando fosse avisada pela secretária da sessão. Todos os conselheiros 69 

agradeceram à Vice-Reitora pela compreensão. Em seguida, a conselheira Carla Cerdote da 70 

Silva expôs que diante do volume de páginas do Relatório de Gestão 2013, que contava com 71 

mais de setecentas páginas, não foi possível entregar anteriormente a diligência à secretaria do 72 

Conselho de Curadores e que diante da importância da matéria fez uma análise detalhada dos 73 

autos. Em seguida, procedeu à leitura de seu parecer de diligência. Em votação, os 74 

conselheiros aprovaram por unanimidade que o parecer de diligência da Conselheira Carla 75 

Cerdote da Silva fosse encaminhado à Administração Central da UFSC e, logo que houvesse a 76 

resposta a essa diligência, haveria a convocação de uma sessão extraordinária, para apreciação 77 

do Relatório de Gestão 2013, objeto do Processo n° 23080.011365/2014-26. Em seguida, os 78 

conselheiros solicitaram à secretária que a Vice-Reitora fosse avisada que poderia retornar 79 

para presidir a sessão. Ato contínuo, a presidenta da sessão retornou e como não havia nada 80 

mais a registrar, deu por encerrada a sessão e agradeceu a presença de todos. Assim, para 81 

constar eu, Luci Mari Aparecida Rodrigues, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos 82 

Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela presidência e demais 83 

conselheiros. Florianópolis, 26 de março de 2014. 84 


