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ATA Nº 07 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES. 

 
 

Ata da sessão extraordinária do 
Conselho de Curadores, realizada em 4 
de julho de 2013, às 15 horas na Sala de 
Reuniões “Ayrton Roberto de Oliveira”. 

 
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às quinze horas, reuniu-se o 1 
Conselho de Curadores, convocado por meio do ofício-circular nº 07/2013/CC, com a 2 
presença dos conselheiros: Wagner Leal Arienti e Ricardo Tramonte, representantes do 3 
Conselho Universitário; Teresinha Inês Ceccato de Oliveira Gama, representante das 4 
Federações Sindicais do Estado de Santa Catarina, Michel Miguel, representante suplente das 5 
Federações Patronais do Estado de Santa Catarina, Carla Cerdote da Silva e Brenda Morelli 6 
Piazza, representantes titular e suplente do Corpo Técnico-Administrativo da UFSC, e 7 
Guilherme Martins Santana, representante do Corpo Discente da Universidade Federal de 8 
Santa Catarina, sob a Presidência do Professor Wilson Erbs. Havendo número legal, o 9 
presidente cumprimentou os conselheiros e deu por aberta a sessão. Antes de submeter à 10 
apreciação a ordem do dia, o presidente comunicou o recebimento de correspondência da 11 
PRAE referente à homologação da representação discente junto ao Conselho de Curadores. 12 
Ato contínuo, consultou à plenária da possibilidade legal de empossá-los na presente sessão 13 
visto que o Diretório Central dos Estudantes (DCE) já havia indicado à Pró-Reitoria de 14 
Assuntos Estudantis (PRAE) através de ofício datado de 28 de junho de 2013. Destacou, 15 
ainda, que só estaria faltando a emissão da portaria, porém entendia que a representação 16 
estava legal haja vista sua homologação pelo órgão competente. Mesmo não havendo 17 
manifestações contrárias, a Conselheira Teresinha Ceccato de Oliveira Gama solicitou que 18 
fosse submetido à votação para que ficasse registrado em ata o direito de manifestação e 19 
votação do representante. A conselheira afirmou que, no decorrer dos anos em que esteve à 20 
frente dos órgãos colegiados, tanto no Conselho de Curadores, como no Conselho 21 
Universitário, nas Câmaras e também como conselheira do Conselho de Curadores, esse 22 
procedimento era comum. A conselheira lembrou, ainda, que a nomeação do professor Altair 23 
Borgert pelo MEC já havia sido publicada em Diário Oficial desde o dia 10 de maio de 2013 e 24 
que o Conselho de Curadores não havia sido comunicado sobre a referida publicação, visto 25 
que a portaria, até a presente data, não havia sido enviada ao Conselho de Curadores pelo 26 
Gabinete da Reitoria. A conselheira concluiu sua fala dizendo que sempre prevaleceu a data 27 
da portaria de nomeação do MEC. Em seguida, submetida à votação, a participação da 28 
representação discente com direito a voz e voto, foi aprovado por unanimidade. Diante da 29 
aprovação, o presidente procedeu ao ato de posse dos conselheiros Guilherme Martins 30 
Santana e Vinícius Ferreira para, na condição de representantes titular e suplente, 31 
representarem o Corpo Discente da Universidade Federal de Santa Catarina no Conselho de 32 
Curadores, com mandato de 1 (um) ano a contar da presente data. O Conselho deliberou, 33 
ainda, que a portaria de nomeação do referido representante deveria ser emitida com a data 34 
daquela sessão. Na sequência, o presidente procedeu alguns informes: a) comunicou que 35 
havia negado solicitação de alguns estudantes do Curso de Jornalismo para participarem 36 
daquela sessão, tendo em vista o teor da pauta, para que os conselheiros pudessem apreciar a 37 
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matéria sem nenhum tipo de pressão; b) procedeu à leitura de mensagem encaminhada pela 38 
Secretária dos Órgãos Colegiados da UFFS, a qual solicitava a indicação de um nome, que 39 
poderia ser de um ex-presidente ou ex-conselheiro do Conselho de Curadores da UFSC, para 40 
ministrar uma palestra em Chapecó, com previsão de realização entre os meses de agosto e 41 
setembro, com o objetivo de discutir o papel do Conselho na instituição, qualificar a atuação 42 
dos conselheiros e aproximar comunidade do Conselho; c) discorreu sobre a necessidade de 43 
realização de eleições para a presidência do Conselho de Curadores, tendo em vista a atual 44 
presidência encontrar-se em regime pro tempore; e d) comunicou que tomou a iniciativa de 45 
convidar o professor Erves Ducati para que este pudesse prestar esclarecimentos em relação 46 
ao Processo n.º 23080.009002/2013-40, que tratou sobre a apreciação do Relatório de Gestão 47 
da UFSC, exercício 2012, do qual o citado professor havia sido relator. Na sequência, propôs 48 
que o professor procedesse à sua explanação no início da sessão, a qual foi aceita pela 49 
plenária. Na sequência, o professor Erves Ducati procedeu aos esclarecimentos em relação às 50 
notícias veiculadas, nos sítios eletrônicos da AGECOM, do dia 18 de junho de 2013, e da Pró-51 
Reitoria de Planejamento e Orçamento, do dia 19 de junho de 2013, as quais trataram sobre a 52 
aquisição do imóvel denominado Santa Clara (Reitoria II). O citado professor informou que 53 
encaminharia ao presidente do Conselho de Curadores a nota de esclarecimento por escrito e 54 
afirmou que autorizava a sua inclusão no processo e na ata daquela sessão. O referido 55 
documento foi anexado à presente ata (Anexo A). Em discussão, a conselheira Carla Cerdote 56 
da Silva pediu esclarecimentos sobre a data de envio do processo referente à aquisição do 57 
prédio Santa Clara para a conselheira relatora do processo. Em resposta, a conselheira 58 
Teresinha Inês Ceccato informou que havia recebido o processo, o qual lhe foi entregue 59 
pessoalmente pelo presidente do Conselho de Curadores, Ênio Valmor Kassick, em 28 de 60 
fevereiro de 2013. Em seguida, o conselheiro Ricardo Tramonte fez um retrospecto das 61 
principais tramitações pelas quais o processo havia passado com suas respectivas datas. O 62 
conselheiro Wagner Leal Arienti indagou sobre a rubrica “gestão mobiliária” constante no 63 
orçamento. O professor Erves Ducati esclareceu que o valor que aparece em aquisição de bens 64 
imóveis era apenas um número simbólico, que não havia detalhamento. Explicou, ainda, quais 65 
eram os objetivos de um relatório de gestão e informou ser o Tribunal de Contas da União 66 
(TCU) o órgão que regulamenta quais informações que devem constar nesse tipo de relatório. 67 
Esclareceu que o registro de uma informação não implica necessariamente em sua aprovação 68 
e que os relatórios poderiam ser aprovados com inconformidades, tendo em vista não ser 69 
função do Conselho de Curadores a verificação da autenticidade da informação. O conselheiro 70 
Michel Miguel indagou se o professor Erves Ducati havia tomado conhecimento sobre o 71 
parecer aprovado anteriormente pelo Conselho de Curadores e se ele estava de acordo. Em 72 
resposta, o professor Erves Ducati afirmou estar de pleno acordo. A conselheira Carla Cerdote 73 
da Silva indagou o porquê de os relatórios serem aprovados mesmo havendo 74 
inconformidades. Nesse sentido, o professor Erves Ducati esclareceu que os relatórios 75 
elaborados também faziam referências a exercícios passados, visto que estes também tinham a 76 
função de responder algumas questões solicitadas pelo TCU. O conselheiro Wagner Leal 77 
Arienti informou que já havia relatado um processo sobre apreciação de relatório de gestão e 78 
esclareceu de que forma um relatório de gestão é elaborado – a universidade presta várias 79 
informações ao TCU, como o desempenho de alguns setores, ao mesmo tempo em que 80 
responde àquele órgão diversas questões colocadas. Explicou que, assim, há uma prestação de 81 
informações à sociedade e a resposta, por parte da universidade ao TCU, afirmando que o 82 
Conselho de Curadores apenas comprovava o envio dessas respostas. Na sequência, o 83 
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professor Erves Ducati informou que o TCU e a Controladoria Geral da União (CGU) são os 84 
órgãos que verificam a autenticidade das informações prestadas pela universidade, quando da 85 
realização de auditorias. Explicou que o prazo fornecido ao Conselho para a análise do 86 
relatório de gestão era curto, tendo em vista a extensão do relatório. O conselheiro Wagner 87 
Leal Arienti ratificou que o Conselho de Curadores aprova o envio das informações que serão 88 
apresentadas ao TCU. Em seguida, o conselheiro Guilherme Martins Santana questionou se 89 
não era função do Conselho cobrar mais qualidade na elaboração desses relatórios. O 90 
conselheiro afirmou que nos relatórios de gestão deveria constar não somente as práticas de 91 
gestão, mas também aspectos contábeis. O conselheiro Wagner Leal Arienti ressaltou que no 92 
processo que tratava do orçamento da universidade também havia uma rubrica relacionada à 93 
aquisição de imóveis. Sobre essa questão, o professor Erves Ducati explicou que o gestor é 94 
quem decide que tipo de rubricas devem constar no orçamento. Entretanto, afirmou que o 95 
gestor deve seguir o rito legal da compra. O professor afirmou que a aprovação do orçamento 96 
pelo Conselho de Curadores não implicava a aprovação de compra de um prédio. O professor 97 
explicou que se esse fosse o procedimento correto, não haveria necessidade de o Conselho de 98 
Curadores apreciar o processo de compra do prédio Santa Clara. Na sequência, o professor 99 
Erves Ducati esclareceu, ainda, que o Conselho de Curadores havia aprovado o orçamento e 100 
não a compra, mesmo com a existência dessa rubrica, tendo em vista que a compra poderia 101 
ser para outros imóveis. O conselheiro Wagner Leal Arienti chamou a atenção para a nota 102 
técnica emitida pela Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento (PROPLAN), quando 103 
argumentou-se que o recurso utilizado para a compra do prédio seria proveniente de um 104 
recurso empenhado no ano de 2011 e que a UFSC havia conseguido resgatar. Em resposta, o 105 
conselheiro Guilherme Martins Santana destacou que a universidade foi que decidiu que o 106 
recurso seria gasto com a aquisição do prédio, tendo em vista a existência de um prazo para 107 
utilização do recurso, optando, portanto, pela compra. Nesse sentido, o conselheiro Wagner 108 
Leal Arienti indagou se a universidade poderia ter utilizado esse recurso de outra forma. Em 109 
resposta, o conselheiro Guilherme Martins Santana afirmou que a universidade poderia sim 110 
utilizar o recurso de outra forma. Com a palavra, o presidente indagou se o professor Erves 111 
Ducati consentiria anexar a nota de esclarecimentos redigida por ele à ata e ao processo, o que 112 
foi consentido pelo professor. Não havendo outras manifestações, o presidente agradeceu a 113 
presença do professor Erves Ducati e deu prosseguimento à sessão. O Conselho deliberou que 114 
a portaria de nomeação do referido representante deveria ser emitida com a data daquela 115 
sessão. Ato contínuo, o presidente comunicou que o MEC já havia emitido portaria, publicada 116 
em 10 de maio de 2013 no Diário Oficial da União, designado o professor Altair Borgert 117 
como seu representante. O presidente informou, ainda, que segundo informações recebidas 118 
pela secretaria, o citado professor não poderia comparecer à sessão. Na sequência, submeteu à 119 
apreciação a ordem do dia. Não havendo manifestações, o presidente deu prosseguimento à 120 
sessão, sendo apreciados os seguintes pontos de pauta. 1. Apreciação e aprovação da ata da 121 
sessão ordinária realizada em 27 de junho de 2013. Após leitura das inclusões solicitadas pela 122 
conselheira Carla Cerdote da Silva, o documento foi aprovado por unanimidade. 2. 123 
Apreciação sobre o veto da Magnífica Reitora referente ao Processo n.º 23080.049640/2012-124 
12. Com a palavra, a conselheira relatora Teresinha Inês Ceccato procedeu à leitura de seu 125 
parecer, pela rejeição do veto da Magnífica Reitora à Resolução n.º 50/2013/CC. Em 126 
discussão, o conselheiro Wagner Leal Arienti solicitou que a conselheira relatora explicasse o 127 
porquê desta considerar o estacionamento do prédio como “vagas privadas”. Em resposta, a 128 
conselheira Teresinha Inês Ceccato explicou que as vagas somente poderão ser utilizadas por 129 
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servidores e visitantes, sendo que são três andares, com setenta e nove vagas, as quais 130 
poderiam ser utilizadas como salas de aula. O conselheiro Wagner Leal Arienti ressaltou que 131 
um ponto forte do parecer elaborado anteriormente pela conselheira relatora havia sido a 132 
observação de que deveria ter sido realizada uma avaliação de escolha entre comprar o prédio, 133 
dado o valor, dentre outras alternativas de construção no campus, ou seja, avaliar as vantagens 134 
e desvantagens de uma ocupação imediata ou não.  O conselheiro ratificou que não houve 135 
essa comparação por parte da Administração Central e que o Conselho de Curadores poderia 136 
ter contribuído nesse aspecto, pois não houve a realização dessa avaliação para fins de 137 
comparação. O conselheiro observou, ainda, que quem levantou o debate sobre o preço do 138 
metro quadrado havia sido a conselheira relatora. Afirmou que, da forma como o processo foi 139 
realizado, a eficiência econômica e o Conselho de Curadores não haviam sido considerados 140 
no processo. Por fim, o conselheiro informou que gostaria de declarar o seu voto. Com a 141 
palavra, o presidente informou ao conselheiro que regimentalmente a sua declaração de voto 142 
deveria ser encaminhada por escrito. Em resposta as considerações do conselheiro Wagner 143 
Leal Arienti, a conselheira Teresinha Inês Ceccato relatou que, visto que a Administração 144 
Central havia divulgado uma nota comunicando que iria solicitar uma reconsideração ao 145 
Conselho de Curadores, bem como anexar outros documentos ao processo, e dado que não 146 
houve essa atitude por parte desta, a conselheira relatora explicou que apenas deteve-se nas 147 
informações constantes no veto da Magnífica Reitora. A conselheira relatora informou que 148 
todos os pareceres solicitados ao Departamento de Projetos de Arquitetura e Engenharia 149 
(DPAE) foram encaminhados ao Conselho, conforme solicitação, explicando que estes 150 
apontavam problemas, visto que não havia laudo definitivo do corpo de bombeiros e da 151 
vigilância sanitária, com a autorização para o funcionamento de atividades de ensino e saúde 152 
no prédio. A conselheira relatora informou, ainda, que havia solicitado a cópia do contrato de 153 
rescisão do aluguel do prédio, para atestar que nenhuma parcela havia sido paga. A 154 
conselheira afirmou que existia uma instrução normativa ou um artigo dentro do Decreto de 155 
Autonomia da Universidade que regulamenta que, os recursos não utilizados em um 156 
exercício, podem ser solicitados no ano seguinte. Em seguida, o conselheiro Guilherme 157 
Martins Santana afirmou achar que no processo do veto havia faltado diálogo, pois o 158 
Conselho de Curadores não havia sido consultado, afirmando que o processo havia sido mal 159 
conduzido desde o início. Informou que também é servidor, relatando algumas situações 160 
vivenciadas por ele, na ocasião da mudança de seu setor para o prédio – relatou que o arquivo 161 
de seu setor era muito pesado e que, por isso, o setor havia ficado com dificuldades 162 
operacionais. O conselheiro ponderou que não houve um planejamento por parte da 163 
Administração Central na fundamentação da utilização dos espaços, principalmente os 164 
espaços dos setores que foram para o prédio Santa Clara, os quais, segundo ele, 165 
permaneceram desocupados. O conselheiro discorreu sobre a necessidade de conhecer a real 166 
finalidade da aquisição do prédio. Afirmou que em tese a compra havia sido feito de forma 167 
legal e que o prédio deveria ser utilizado para a finalidade a qual se destinava. O conselheiro 168 
ressaltou que o Conselho de Curadores poderia discordar do valor do prédio, mas afirmou que 169 
o importante seria elucidar para quais fins o prédio adquirido seria utilizado e que, em sua 170 
opinião, a Administração Central deveria informar o que estava sendo feito com as áreas 171 
desocupadas. No que diz respeito à devolução do valor já pago, o conselheiro informou que 172 
até poderia haver uma devolução, mas que esta não seria integral. O conselheiro concluiu que 173 
havia sempre um esforço por parte da UFSC ao final do ano para o empenho de recursos, 174 
tendo em vista os prazos para utilização destes. Explicou que a universidade não tinha projeto 175 
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elaborado e prazo hábil para realização de licitação, por isso afirmou que talvez a única opção 176 
viável tivesse sido a compra. Na sequência, a conselheira Carla Cerdote da Silva questionou 177 
se caberia a Magnífica Reitora recorrer, por meio de uma solicitação de reconsideração, visto 178 
que essa alternativa não constava formalmente escrita no Regimento Interno ou no Estatuto da 179 
universidade. O presidente explicou que era praxe a possibilidade do pedido de 180 
reconsideração e que no caso de recurso este deveria ser interposto em instância superior. Na 181 
sequência, ratificou a informação de que a Administração Central havia divulgado que pediria 182 
reconsideração ao Conselho, mas que a referida solicitação não foi recebida pelo Conselho. O 183 
conselheiro Ricardo Tramonte ressaltou que o que caberia ao Conselho de Curadores naquele 184 
momento era deliberar sobre o veto da Magnífica Reitora, explicando as consequências em se 185 
aprovar ou não o parecer apresentado pela conselheira relatora. O conselheiro afirmou que a 186 
aquisição do prédio havia sido ilegal, tendo em vista que o Conselho não havia aprovado a 187 
compra, como regulamenta a legislação, e que as consequências da aprovação ou não do 188 
parecer da conselheira relatora caberiam ao Conselho Universitário. Destacou que este 189 
Conselho deveria ser técnico e sugeriu que o parecer da conselheira relatora deveria também 190 
ser técnico, sob pena de estar cometendo uma ilegalidade administrativa, por incorrer em erro 191 
processual. Em seguida, a conselheira Carla Cerdote da Silva ponderou sobre a necessidade 192 
deste Conselho agir com equilíbrio e transparência, baseados na missão da instituição. 193 
Informou que ela e sua suplente estudaram todo o processo e, na sequência, procederam à 194 
leitura de um documento elaborado por elas, o qual deixava clara a posição destas em relação 195 
ao processo. O referido documento foi anexado à presente ata (Anexo B). Em seguida, o 196 
conselheiro Ricardo Tramonte ressaltou novamente que aquele Conselho deveria tomar uma 197 
decisão em relação ao processo em epígrafe. Na sequência, o conselheiro Wagner Leal Arienti 198 
procedeu à leitura de sua avaliação, a qual constava a sua declaração de voto. O referido 199 
documento também foi anexado à presente ata (Anexo C). A conselheira Brenda Morelli 200 
Piazza questionou se o Conselho de Curadores tinha o comprovante de assinatura de 201 
recebimento do processo na data de 28 de fevereiro de 2013. Em resposta, a conselheira 202 
relatora ratificou mostrando o documento de recebimento, o qual comprovava que o processo 203 
somente havia sido recebido na referida data e entregue pessoalmente pelo presidente do 204 
Conselho, professor Ênio Valmor Kassick. Relatou, ainda, que na ocasião o presidente do 205 
Conselho de Curadores, professor Ênio Valmor Kassick, informou que havia participado de 206 
uma reunião com o Chefe de Gabinete, e que este havia lhe entregue o processo, para 207 
apreciação do Conselho e que, naquela sessão, havia consultado à plenária sobre quem 208 
poderia relatar aquele processo. Afirmou que na citada sessão, nenhum conselheiro aceitou 209 
relatar o processo, o que foi confirmado pelos conselheiros presentes, que também estavam 210 
presentes naquela sessão. A conselheira relatora ressaltou que, diante da negativa de todos, 211 
aceitou fazer a análise do processo, afirmando não ter conhecimento de quando e de que 212 
forma o processo havia sido recebido pela secretaria do Conselho. A conselheira relatora 213 
esclareceu que havia baixado o processo em diligência, visto que não havia conseguido o 214 
acesso ao diálogo de pessoas ligadas à Administração Central, as quais poderiam ter prestado 215 
as informações requeridas na diligência. Com a palavra, a conselheira Brenda Morelli Piazza 216 
indagou novamente sobre quando o presidente do Conselho havia recebido o processo e 217 
questionou se não houve nenhuma sessão em dezembro de 2012. A Conselheira Teresinha, 218 
com consentimento dos demais conselheiros, informou que não havia ocorrido sessão em 219 
dezembro. O conselheiro Wagner Leal Arienti informou que o processo somente foi enviado 220 
para apreciação do Conselho após assinatura do contrato e realização de pagamento, 221 
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informando que pelo que consta não havia solicitação de urgência por parte da Administração 222 
Central para elaboração de parecer. Nesse sentido, a conselheira Brenda Morelli Piazza 223 
ressaltou que a data de chegada do processo no Conselho de Curadores deveria ser discutida, 224 
visto que a ata da reunião do Conselho realizada em 21 de dezembro de 2012 já fazia menção 225 
ao recebimento do processo. Além disso, a mesma conselheira fez uma breve retrospectiva 226 
deste processo nas sessões do Conselho de Curadores, informando que o processo físico havia 227 
sido recebido em 21 de dezembro de 2012, após reunião do ex-presidente com a vice-reitora 228 
Lúcia Helena Martins Pacheco no mesmo dia, que a Conselheira Teresinha Inês Ceccato 229 
havia sido designada para o plantão do final de ano do Conselho, que a Conselheira Teresinha 230 
Inês Ceccato, então designada relatora, solicitou que o processo fosse retirado de pauta nas 231 
sessões dos dias 28 de fevereiro e 18 de março de 2013, sem motivos informados em ata, e 232 
que, somente em 28 de março de 2013, o processo foi discutido no Conselho, para apreciação 233 
de diligências. Ainda com a palavra, a Conselheira Brenda Morelli Piazza ressaltou que, após 234 
28 de março, o Conselho alegou falta de quórum para futuras sessões e que voltou a se reunir 235 
somente em 13 de junho de 2013, e não obstante a esta retrospectiva, a relatora solicitou 236 
caráter de urgência ao processo, impossibilitando que as novas conselheiras, Carla Cerdote da 237 
Silva e Brenda Morelli Piazza, pudessem fazer uma análise mais aprofundada dos autos. A 238 
Conselheira Teresinha Ceccato de Oliveira Gama disse que não iria entrar no mérito de 239 
discussão sobre a sessão de dezembro, que recebeu o processo somente dia 28 de fevereiro de 240 
2013 e solicitou as Conselheiras que não misturassem Política Sindical com atividades do 241 
Conselho. Disse que esse mesmo assunto foi colocado no debate entre as chapas que estão 242 
concorrendo ao Sindicato e que lá naquele debate a mesma pergunta foi respondida. Concluiu 243 
sua fala dizendo que é apenas uma conselheira como os demais, que não é responsabilidade 244 
dela onde o processo esteve nesse período. Em seguida, o conselheiro Wagner Leal Arienti 245 
informou que o Conselho se reuniu em fevereiro de 2013 e que o mesmo estava com 246 
problema em realizar as reuniões, tendo em vista a falta de quórum.  O conselheiro Ricardo 247 
Tramonte informou que o processo havia sido encaminhado ao Conselho em 20 de dezembro 248 
de 2012 e explicou que, mesmo se o Conselho fizesse plantão para análise do processo, a 249 
universidade havia entrado em recesso nas datas festivas de final de ano. O conselheiro 250 
afirmou que as datas eram irrelevantes, diante do fato de a universidade já ter realizado o 251 
pagamento de treze milhões em novembro de 2012. Ratificou que o procedimento foi 252 
realizado de forma errônea, visto que o pagamento foi realizado sem consulta prévia ao 253 
Conselho de Curadores. Com a palavra, o presidente procedeu à leitura do trecho da ata da 254 
sessão realizada em 21 de dezembro de 2012 (linhas 157 a 161), a qual constava a designação 255 
da conselheira Teresinha Inês Ceccato como relatora. Na sequência, a conselheira Carla 256 
Cerdote da Silva informou que a referida ata não estava publicada na página eletrônica do 257 
Conselho de Curadores e indagou sobre a possibilidade de publicação ainda naquela data. Em 258 
resposta, a secretaria informou que iria solicitar a inclusão, mas não poderia garantir que a ata 259 
seria publicada naquela data. A conselheira chamou a atenção para o que chamou de 260 
“morosidade” deste Conselho em analisar o processo, visto que a inauguração do prédio só foi 261 
realizada em maio de 2013, e afirmou que este conselho poderia ter se manifestado 262 
previamente. A conselheira Carla Cerdote da Silva questionou a resolução emitida pelo 263 
Conselho de Curadores, afirmando que esta não estava de acordo com o que havia sido 264 
discutido na reunião e que tomou conhecimento de tal resolução porque esta foi publicada 265 
primeiramente no sítio eletrônico do Sindicato de Trabalhadores em Educação das Instituições 266 
Públicas de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina – SINTUFSC, antes mesmo da 267 
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divulgação formal por parte do Conselho de Curadores. Em função de todo o exposto, 268 
declarou seu voto favorável ao veto da Reitora, deixando claro que o veto era à resolução, e 269 
não ao processo como um todo. Em resposta, o conselheiro Wagner Leal Arienti informou 270 
que as decisões deste Conselho sempre adotaram forma de resolução e solicitou 271 
esclarecimentos quanto às consequências da decisão do Conselho em acatar ou não o veto da 272 
Magnífica Reitora. Em resposta, o conselheiro Ricardo Tramonte esclareceu que, se o veto 273 
fosse acatado, o Conselho estaria concordando que o que havia sido relatado e o que havia 274 
sido aprovado anteriormente não teria validade, inclusive a resolução emitida. Do contrário, 275 
se o Conselho rejeitasse o veto, a decisão também implicaria em consequências, das quais não 276 
se poderia prever, visto que o Conselho de Curadores é consultivo do ponto de vista 277 
regimental e está apenas recomendando a destituição do processo, e concluiu, afirmando que 278 
o Conselho Universitário era a instância a qual deveria tomar a decisão. A conselheira Brenda 279 
Morelli Piazza indagou sobre a possibilidade de o Conselho emitir novo encaminhamento, 280 
caso o processo fosse vetado, sendo-lhe informado que não, visto que após votação o processo 281 
no Conselho de Curadores se encerraria. Na sequência, passou-se ao regime de votação. Em 282 
votação, o Conselho de Curadores rejeitou o Parecer n.º 86/2013/CC da conselheira relatora, 283 
com dois votos contrários e cinco favoráveis à aprovação. Na sequência, o conselheiro 284 
Guilherme Martins Santana solicitou a reconsideração de seu voto, o que foi acatado pela 285 
plenária. Em seguida, passou-se novamente ao regime de votação. Em votação, o Conselho de 286 
Curadores aprovou o Parecer n.º 86/2013/CC da conselheira relatora, com um voto contrário e 287 
seis favoráveis à aprovação da rejeição ao veto à Resolução n.º 50/2013/CC. Em seguida, o 288 
Conselho de Curadores deliberou pela reiteração da recomendação feita no Memorando n.º 289 
07/CC/2013, enviado ao Gabinete da Reitoria em 17 de junho de 2013, o qual solicitava que 290 
fossem prestados esclarecimentos ao Conselho Universitário. Nada mais havendo a tratar, o 291 
presidente agradeceu a presença dos senhores conselheiros, dando por encerrada a sessão, do 292 
que, para constar, eu, Juliana Cidrack Freire do Vale, Secretária dos Órgãos Deliberativos 293 
Centrais, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada pelo senhor presidente e demais 294 
conselheiros. Florianópolis, 9 de julho de 2013.    295 
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Anexo A: Nota de Esclarecimento sobre o parecer que aprova o Relatório de Gestão 
2012 da UFSC.



 

 

 



 



 
 

Anexo B: Considerações sobre o processo de aquisição do imóvel Santa Clara.



 

 

 



 

 



 

 



 

Anexo C: Declaração de Voto.
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