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ATA N° 7 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES.
Ata da sessão extraordinária do Conselho de
Curadores, realizada em 18 de junho de
2014, às 15 horas na sala de reuniões
“Professor Ayrton Roberto de Oliveira” da
Universidade Federal de Santa Catarina.
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Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, reuniu-se o
Conselho de Curadores, convocado por meio do Ofício-Circular nº 7/2014/CC, com a
presença dos Senhores Conselheiros: Professor Luiz Henrique Beirão, Professor Cláudio José
Amante, Professor Orion Augusto Platt Neto, Professor David Antonio da Costa,
representante da Carreira de Magistério da Universidade Federal de Santa Catarina, do Senhor
Guilherme Martins Santana, representante dos Discentes da Universidade Federal de Santa
Catarina, e do Sr. Francisco Alano, representante das Federações Sindicais do Estado de Santa
Catarina, sob a presidência da magnífica Reitora, Sra. Roselane Neckel. Em seguida, havendo
número legal, a presidente deu por aberta a sessão e justificou a ausência dos conselheiros
Célio Bayer, representante das Federações Patronais do Estado de Santa Catarina, Professor
Altair Borgert, representante do Ministério da Educação e Cultura (MEC), e das conselheiras,
Senhoras Carla Cerdote da Silva e Brenda Morelli Piazza, representantes, titular e suplente,
respectivamente, dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade Federal de Santa
Catarina. Ato contínuo, a presidente agradeceu a presença de todos e deu início ao ato formal
de posse do Senhor Luiz Henrique Beirão, designado para exercer a função de Presidente do
Conselho de Curadores da UFSC, com mandato de 1 (um) ano, a partir de 17 de abril de
2014; bem como dos Senhores Francisco Alano e Nadir Cardozo dos Santos, para, na
condição de Titular e Suplente, respectivamente, representarem as Federações Sindicais do
Estado de Santa Catarina no Conselho de Curadores, com mandato de 2 (dois) anos, a expirarse em 18 de junho de 2016. Na oportunidade, desejou boas vindas aos novos conselheiros e
informou que, nessa data, tomou posse nova servidora, ocupante do cargo de contadora, que
prestará apoio técnico às atividades do Conselho de Curadores. Com a palavra, o Senhor
Francisco Alano agradeceu o convite e destacou a responsabilidade e a importância da
participação no Conselho de Curadores da UFSC. Em seguida, a presidente reiterou as boas
vindas aos novos conselheiros, cumprimentou os demais presentes e passou a presidência dos
trabalhos ao Professor Luiz Henrique Beirão, retirando-se da sessão. Com a palavra, o
presidente informou que o processo nº 23080.049640/2012-12, referente à solicitação de
dispensa para aquisição do prédio Santa Clara, encontrava-se à disposição na Secretaria do
Conselho dos Curadores para consulta por parte dos membros conselheiros, caso houvesse
interesse. Após discussão, ficou acordado que o número do processo seria encaminhado,
através de correspondência eletrônica (e-mail) aos conselheiros interessados, para que a
consulta fosse realizada via Sistema de Processo Administrativo (SPA). Em seguida, o
presidente, nada mais havendo a registrar, agradeceu a presença dos senhores conselheiros e
encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Alessandra Orlandi Bento dos Santos, Assistente
em Administração dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada,
será assinada pelo presidente e demais conselheiros. Florianópolis, 18 de junho de 2014.
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