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ATA Nº 08 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES. 

 

 

Ata da sessão extraordinária do 

Conselho de Curadores, realizada em 31 

de julho de 2013, às 14 horas na Sala de 

Reuniões “Ayrton Roberto de Oliveira”. 

 

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às quatorze horas, reuniu-se o 1 

Conselho de Curadores, convocado por meio do ofício-circular nº 08/2013/CC, com a 2 

presença dos conselheiros: Ricardo Tramonte, representante do Conselho Universitário; 3 

Teresinha Inês Ceccato de Oliveira Gama, representante das Federações Sindicais do Estado 4 

de Santa Catarina, Célio Bayer, representante das Federações Patronais do Estado de Santa 5 

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

Corpo Técnico-Administrativo da UFSC, e Guilherme Martins Santana, representante do 7 

Corpo Discente da Universidade Federal de Santa Catarina, sob a Presidência do Professor 8 

Wilson Erbs. Havendo número legal, o presidente cumprimentou os conselheiros e deu por 9 

aberta a sessão. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia. o conselheiro Ricardo 10 

Tramonte solicitou exclusão de pauta dos Processos nº 23080.020566/2013-33 e 11 

23080.024866/2013-91. A conselheira Carla Cerdote da Silva solicitou a retirada de pauta da 12 

ata da sessão extraordinária realizada em 4 de julho de 2013, tendo em vista o não envio 13 

prévio desta por e-mail. O presidente informou que a ata seria lida na própria sessão. Não 14 

havendo manifestações contrárias, o Presidente deu prosseguimento à sessão, sendo relatados 15 

os seguintes pontos de pauta. 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão extraordinária, 16 

realizada em 4 de julho de 2013. Após leitura e inclusões solicitadas, o documento foi 17 

aprovado por unanimidade. 2. Processo n.º 23080.023973/2013-01 - Apreciação do Crédito 18 

Orçamentário para o Exercício de 2013. Com a palavra, a conselheira relatora de vistas Carla 19 

Cerdote da Silva disse estar de acordo com o parecer do conselheiro relator, favorável a 20 

assinatura do Presidente na minuta de Resolução que consta nos autos. O Conselho de 21 

Curadores aprovou por unanimidade o Parecer nº 87/2013/CC, do conselheiro relator Wagner 22 

Leal Arienti, pela aprovação. Em seguida, a conselheira Teresinha Inês Ceccato solicitou, 23 

como encaminhamento, que todos os demais processos fossem retirados de pauta, tendo em 24 

vista a sessão extraordinária ter sido convocada para deliberação em relação ao Memorando 25 

n.º 112/2013/GR do Gabinete da Reitoria e demais informes. A solicitação foi acatada por 26 

todos os conselheiros. Na sequência, o Presidente deu prosseguimento à sessão. 3. 27 

Memorando n.º 112/2013/GR - Apreciação do Pedido de Reconsideração referente ao 28 

Processo n.º 23080.049640/2012-12.  Após discussões, o Conselho de Curadores deliberou, 29 

por unanimidade, pela elaboração de um Memorando a ser remetido ao Gabinete da Reitoria, 30 

o qual seria elaborado pelos próprios conselheiros e encaminhado à secretaria, para assinatura 31 

do Presidente. Em informes gerais, o Presidente comunicou que: a) havia recebido o Processo 32 

nº 23080.034222/2013-10, dos representantes dos servidores técnico-administrativos em 33 

Educação da UFSC no Conselho Universitário, na Comissão Interna de Supervisão do Plano 34 

de Carreira dos cargos técnico-administrativos em Educação (CIS) e no Conselho de 35 

Curadores, bem como exposição de motivos da Magnífica Reitora, contendo proposta para 36 

que as reuniões do Conselho de Curadores fossem transmitidas em tempo real via internet e 37 
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para que os vídeos gravados fossem, posteriormente, disponibilizados em site. Em relação ao 38 

processo, o Presidente informou que faria uma consulta sobre o aspecto legal da questão, 39 

tendo em vista a especificidade dos processos relatados no Conselho de Curadores; b) que o 40 

Conselho de Curadores havia recebido e estava à disposição dos Senhores (as) Conselheiros 41 

(as) o Relatório de Créditos Orçamentários e Recursos Financeiros recebidos de Convênios, 42 

referente ao mês de junho de 2013; c) ratificou a mensagem encaminhada pela Secretária dos 43 

Órgãos Colegiados da UFFS, a qual solicitava a indicação de um nome, que poderia ser de um 44 

ex-presidente ou ex-conselheiro do Conselho de Curadores da UFSC, para ministrar uma 45 

palestra em Chapecó e procedeu à leitura de memorando também encaminhado pela UFFS, 46 

que definiu que faria sua visita ao Conselho de Curadores da UFSC na sessão ordinária de 29 47 

de agosto de 2013. Sobre a visita, o Presidente consultou à plenária sobre a possibilidade de 48 

início da sessão às 15 horas, sendo a solicitação acatada pelos conselheiros. O Conselho de 49 

Curadores deliberou, ainda, por solicita um retorno da Magnífica Reitora quanto à 50 

homologação no Conselho Universitário da indicação dos representantes do Centro de 51 

Ciências da Saúde (CCS) e do Centro Socioeconômico (CSE), devido ao fato deste Conselho 52 

apresentar carência de quórum para realização das sessões e análise de processos, bem como 53 

encontrar-se impossibilitado legalmente para realização de eleição para presidente, visto que o 54 

atual presidente representa o Conselho de Curadores em caráter pro tempore, bem como 55 

solicita a retificação das seguintes Portarias: Portaria n.º 1183-A/2013/GR, a qual designou os 56 

acadêmicos Guilherme Martins Santana e Vinícius Ferreira para, na condição de 57 

representantes titular e suplente para, respectivamente, representarem o Corpo Discente da 58 

UFSC no Conselho de Curadores, visto que, de acordo com o documento da Pró-Reitoria de 59 

Assuntos Estudantis (PRAE), os nomes dos referidos representantes foram homologados em 4 60 

de julho de 2013, com mandato devendo iniciar-se a partir de 4 de julho de 2013 e da Portaria 61 

n.º 1152/2013/GR, a qual designou o professor Altair Borgert para, na qualidade de 62 

representante do MEC, integrar o Conselho de Curadores, visto que, de acordo com a 63 

publicação no Diário Oficial o mandato do referido representante deverá ter início a partir de 64 

10 de maio de 2013. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença dos 65 

senhores conselheiros, dando por encerrada a sessão, do que, para constar, eu, Juliana Cidrack 66 

Freire do Vale, Secretária dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que se 67 

aprovada será assinada pelo senhor presidente e demais conselheiros. Florianópolis, 19 de 68 

agosto de 2013.    69 


