
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS 

 
ATA Nº 8 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES  

 
Ata da sessão extraordinária do Conselho de 
Curadores realizada no dia 5 de julho de 2021, às 14 
horas, on-line. 
 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de 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 11/2021/SODC/CC, anteriormente preparado e 4 

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

membros: Fernando César Bauer, Oscar Ricardo Janesch, Carlos Araújo Leonetti, Luiz Guilherme 6 

Antonacci Guglielmo, Ariovaldo Bolzan, Paulo Cesar Leite Esteves, Fabiana Raupp, Eloisa Pavesi, 7 

Brenda Morelli Piazza, Graziele Alano Gesser e Julia May Vendrami. A reunião foi presidida pelo 8 

professor Carlos Henrique Lemos Soares. Justificaram sua ausência os conselheiros Paulo Ricardo 9 

Berton, Magda do Canto Zurba. Após ser constatado quórum, o presidente cumprimentou os 10 

conselheiros e todos os presentes e iniciou a sessão. Ato contínuo, foram dadas as boas-vindas 11 

aos novos membros do Conselho: Julia May Vendrami, na condição de titular, para representação 12 

discente da Associação de Pós-Graduandos, nos termos da Portaria nº 885/2021/GR; e Fernando 13 

César Bauer, na condição de titular, e Débora Machado Fracalossi, na condição de suplente, para 14 

representação do Centro de Ciências Agrárias, nos termos da Portaria nº 983/2021/GR. Em 15 

seguida, foi aprovada a ordem do dia, prosseguindo-se com a apreciação dos itens de pauta 16 

listados na sequência. 1. Informes. O presidente comunicou o envio dos relatórios de Créditos 17 

Orçamentários e Recursos Financeiros recebidos de convênios, referentes ao mês de maio de 18 

2021, bem como o início dos trabalhos da comissão acerca das prestações de contas de 19 

fundações. 2. Apreciação e aprovação da Ata nº 6 da sessão ordinária realizada em 20 de maio 20 

de 2021. Não havendo inscritos para se manifestar, a ata foi aprovada por unanimidade do 21 

Conselho. 3. Alteração da Resolução Normativa nº 24/2019/CC. Assunto: Publicação das 22 

alterações da Resolução Normativa nº 24/2019/CC, aprovadas em 2020. Com a palavra, o 23 

presidente efetuou uma contextualização sobre a referida resolução normativa. Também 24 

mencionou o recebimento de relatório da Secretaria Especial de Aperfeiçoamento Institucional 25 

(SEAI) a seu respeito. Concedida a palavra, a conselheira Fabrícia Silva da Rosa fez algumas 26 

observações sobre o relatório, e considerou importante ter mais tempo hábil para a sua leitura 27 

integral pelo Conselho, para discussão qualificada. Em resposta, o presidente esclareceu que 28 

pontos levantados pela conselheira Fabrícia já haviam sido firmados em debate no Conselho, a 29 

exemplo da competência do órgão de fazer análise de prestação de contas, bem como cobrança 30 

de ressarcimentos. Outros conselheiros se manifestaram sobre a inviabilidade para debate da 31 

matéria, em virtude de falta de tempo hábil para a análise dos documentos antes da reunião. 32 

Dado o exposto, determinou-se o adiamento da discussão, a ser realizada em reunião 33 

extraordinária subsequente. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 34 

todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, João Francisco Ferreira Guimarães, lavrei a 35 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-curadores-ufsc
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presente ata, que, quando aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 5 de 36 

julho de 2021. 37 

 
Lista de assinaturas: 
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