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Ata da sessão extraordinária do Conselho de 
Curadores realizada no dia 18 de março de 2021, às 
14 horas, on-line. 
 

Aos dezoito dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniu-se o 1 

Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina (CC/UFSC), on-line, por meio 2 

da ferramenta https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-curadores-ufsc, em caráter 3 

extraordinário, convocado pelo Ofício Circular nº 2/2021/SODC/CC, anteriormente preparado e 4 

enviado a todos os conselheiros por correio eletrônico. Compareceram à sessão os seguintes 5 

membros: Fernando Cesar Bauer, Leonardo Francisco Schwinden, Fabrício Augusto Menegon, 6 

Carolina Sena Vieira, Carlos Araújo Leonetti, Paulo Ricardo Berton, Carlos Luiz Cardoso, Fabiana 7 

Raupp, Grasiela de Bastiani, Paulo Cesar L. Esteves, Luis Orlando Emerich dos Santos, Brenda 8 

Morelli Piazza e Graziele Alano Gesser, sob a presidência do professor Henrique Lemos Soares. 9 

Após a constatação de quórum, o presidente deu as boas-vindas aos conselheiros e a todos os 10 

presentes e deu por aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se à análise dos seguintes itens de 11 

pauta. 1. Informes. O presidente justificou a ausência do Conselheiro Ariovaldo Bolzan e da 12 

Conselheira Magda do Canto Zurba. 2. Eleição para presidência do Conselho de Curadores. Com 13 

a palavra, o presidente informou que havia sido enviado e-mail para todos os conselheiros e 14 

conselheiras informando que ele havia se candidatado à reeleição e perguntou se alguém mais 15 

gostaria de se candidatar à presidência do Conselho, visto que por e-mail nenhum outro 16 

conselheiro havia se candidato. O presidente abriu novamente a possibilidade alguém se 17 

candidatar para a disputa da eleição, e o Conselheiro Carlos Leonetti sugeriu que procedessem à 18 

reeleição por aclamação. Houve discussão acerca da metodologia para a votação, definindo-se 19 

que ela ocorreria por meio do sistema de enquete da plataforma virtual. Após a votação, foram 20 

contabilizados 13 votos favoráveis e nenhum voto contrário ao candidato a reeleição, professor 21 

Carlos Henrique Lemos Soares, que, portanto, foi reeleito à presidência do Conselho por 22 

unanimidade de votos. Com a palavra, o presidente agradeceu todos pela confiança e pelo 23 

prestígio, dizendo que receber o reconhecimento pelo trabalho naquele momento era muito 24 

importante. Afirmou que seu principal propósito era a máxima transparência, sempre pensando 25 

no próprio Conselho e em alcançar a melhor decisão, bem como destacou a importância da 26 

manutenção do diálogo e da cordialidade no Conselho. Nada mais havendo a tratar, o presidente 27 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, João Francisco 28 

Ferreira Guimarães, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada pelos membros 29 

presentes. Florianópolis, 18 de março de 2021. 30 
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