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ATA Nº 13 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES  

 
Ata da sessão ordinária do Conselho de Curadores 
realizada no dia 23 de setembro de 2021, às 14 
horas, on-line. 
 

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, 1 

reuniu-se o Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina (CC/UFSC), on-2 

line, por meio da ferramenta https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/conselho-de-curadores-3 

ufsc, em caráter ordinário, convocado pelo Ofício Circular nº 16/2021/SODC/CC, anteriormente 4 

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

seguintes membros: Fernando César Bauer, Fabrício Menegon, Kalina Salaib Springer, Magda 6 

Zurba, Douglas Jorge Massayuki Kondo, Daniel Deggau Bastos, Carolina Sena Vieira, Paulo 7 

Ricardo Berton, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Fabricia Silva da Rosa, Valmir Emil 8 

Hoffmann, Paulo Cesar Leite Esteves, Fabiana Raupp, Grasiela de Bastiani, Hugo Rolando 9 

Estofanero Larico, Brenda Morelli Piazza, Graziele Alano Gesser, Julia May Vendrami e Areli dos 10 

Santos. Após constatação de quórum, o presidente Ariovaldo Bolzan cumprimentou os 11 

conselheiros e todos os presentes e iniciou a sessão. Em seguida, foram feitas manifestações de 12 

boas-vindas aos novos conselheiros empossados: Fabrícia Silva da Rosa e Valmir Emil Hoffmann,  13 

na condição de titulares, bem como Cleyton de Oliveira Ritta e Luiza Santangelo Reis, na condição 14 

de suplentes, para representação do Centro Socioeconômico, conforme os termos da Portaria nº 15 

1363/2021/GR; e Fabrício Augusto Menegon, na condição de titular, e Maurício José Lopes 16 

Pereima, na condição de suplente, para representação do Centro de Ciências da Saúde, conforme 17 

os termos da Portaria nº 1425/2021/GR. Aprovada a ordem do dia, com a retirada do item 9, por 18 

não ter voltado de diligência, e do itens 15 e 16, a pedido das relatoras, foi dada sequência à 19 

apreciação dos itens de pauta listados conforme o disposto a seguir. 1. Informes. O presidente 20 

consultou o conselho sobre a possibilidade de se estabelecer um teto de uma hora e meia de 21 

duração para todos os processos, período após o qual se passaria à apreciação do último ponto 22 

de pauta, pois havia um prazo estipulado pela CGU, e o processo precisava ser apurado, o que 23 

foi aceito por todos. 2. Apreciação e aprovação da Ata nº 7 da sessão ordinária realizada em 17 24 

de junho de 2021. Em votação, a Ata nº 7 de 2021 foi aprovada por unanimidade. 3. Apreciação 25 

e aprovação da Ata nº 11 da sessão ordinária realizada em 26 de agosto de 2021. Em votação, 26 

a Ata nº 11 de 2021 foi aprovada por unanimidade. 4. Apreciação e aprovação da Ata nº 12 da 27 

sessão extraordinária realizada em 26 de agosto de 2021. Em votação, a Ata nº 12 de 2021 foi 28 

aprovada por unanimidade. 5 Processo nº 23080.028540/2021-43. Requerente: Eduardo 29 

Moreira da Costa. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: 30 

Homologação da aprovação, pela presidência, ad referendum do Conselho de Curadores, do 31 

contrato de Prestação de Serviço celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 32 

(UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Serviço de Apoio às 33 

Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso Do Sul (SEBRAE/MS), que tem por objetivo o 34 

projeto de extensão intitulado “Disseminação do conceito CHIS no Mato Grosso do Sul”. Valor: 35 

R$ 238.464,00. Relator: Fabiana Raupp. A relatora procedeu à leitura do Parecer nº 36 
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114/2021/CC, favorável à homologação da aprovação ad referendum do contrato de prestação 37 

de serviços. Em discussão, os conselheiros homologaram por unanimidade os termos do parecer. 38 

6. Processo nº 23080.026300/2021-12. Requerente: Jacques Mick. Solicitante: Coordenadoria 39 

de Contratos Fundacionais – CCF/DPC. Assunto: Apreciação do contrato fundacional a ser 40 

celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação José Arthur 41 

Boiteux (FUNJAB), que tem por objetivo o projeto de extensão intitulado “O futuro do trabalho: 42 

perspectivas latino-americanas”. Valor: R$ 150.000,00. Relator: Luiz Guilherme Guglielmo. O 43 

relator procedeu à leitura do Parecer nº 115/2021/CC, favorável à aprovação do contrato 44 

fundacional. Em discussão, os conselheiros homologaram por unanimidade os termos do 45 

parecer. 7. Processo nº 23080.026933/2021-12. Requerente: Douglas Dyllon Jeronimo de 46 

Macedo. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do termo 47 

de convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação 48 

de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) e a Loréal Brasil Comercial de 49 

Cosméticos Ltda., que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Teledermatologia no 50 

Tour de Combate ao Câncer de Pele”. Valor: R$ 240.000,00. Relatora: Graziele Alano Gesser. A 51 

conselheira Graziele iniciou sua fala dizendo que perdeu a parte dos informes e que queria fazer 52 

um informe, dizendo que era relatora de um processo de prestação de contas, Processo nº 53 

23080.055977/2013-40, em que já havia análise técnica, tendo esse processo sido mandado ao 54 

Gabinete, o que causou estranheza na conselheira, porque o presidente era o coordenador do 55 

processo. Com a palavra, o presidente justificou que a atitude foi tomada pois existia uma 56 

deliberação do Conselho de Curadores segundo a qual todas as prestações de contas deveriam 57 

ser encaminhadas ao Gabinete do Reitoria, pois existia uma comissão para fazer uma análise 58 

técnica. Acrescentou que o processo em questão, assim como vários outros, foram mandados 59 

para o Gabinete, pois não haviam sido mandados anteriormente, e que não existia nenhum 60 

prejuízo para a relatoria, pois esta seria preservada. A conselheira Brenda pediu para esse 61 

assunto ser retomado ao final da reunião antes do último ponto de pauta, ao que todos 62 

concordaram. Em continuidade, a relatora procedeu à leitura do Parecer nº 116/2021/CC, 63 

favorável à aprovação do termo de convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 64 

unanimidade os termos do parecer. 8. Processo nº 23080.023406/2021-56. Requerente: Clarissa 65 

Stefani Teixeira. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação 66 

do contrato de prestação de serviço a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa 67 

Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e o Município 68 

de Santa Maria, que tem por objetivo o projeto de extensão intitulado “Planejamento de um 69 

Distrito Criativo para a área central de Santa Maria, no Rio Grande do Sul”. Valor: R$ 47.400,00. 70 

Relator: Daniel Deggau Bastos. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 117/2021/CC, 71 

favorável à aprovação do contrato de prestação de serviço. Em discussão, os conselheiros 72 

aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 9. Processo nº 23080.028121/2021-10. 73 

Requerente: Cledison Ambrozio Marques. Solicitante: Coordenadoria de Contratos 74 

Fundacionais – CCF/DPC. Assunto: Apreciação do contrato a ser celebrado entre Universidade 75 

Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 76 

(FAPEU), que tem por objetivo o projeto institucional intitulado “Acervo TV UFSC” Valor: R$ 77 

300.000,00. Relatora: Brenda Morelli Piazza. Retirado de pauta. 10. Processo nº 78 

23080.027083/2021-70. Requerente: Maique Weber Biavatti. Solicitante: Coordenadoria de 79 

Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do convênio para pesquisa, desenvolvimento e 80 

inovação a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação 81 

de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Financiadora de Estudos e Projetos 82 

(FINEP), que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “MICTEM200 – Subprojeto 2 83 

MANUFSC21 Manutenção corretiva UFSC 2021”. Valor: R$ 186.651,41. Relator: Luiz Guilherme 84 
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Guglielmo. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 118/2021/CC, favorável à aprovação do 85 

convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 11. 86 

Processo nº 23080.029254/2021-03. Requerente: Fábio Antônio Xavier. Solicitante: 87 

Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do convênio a ser celebrado 88 

entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de 89 

Santa Catarina (FEESC) e a Zen S.A. Indústria Metalúrgica, que tem por objetivo o projeto de 90 

pesquisa intitulado “Inovação do processo de fabricação de engrenagens para uso em sistemas 91 

Start-Stop visando à redução de emissões atmosféricas de veículos automotores”. Valor: 92 

985.637,69. Relator: Daniel Deggau Bastos. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 93 

119/2021/CC, favorável à aprovação do convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 94 

unanimidade os termos do parecer. 12. Processo nº 23080.014631/2019-87. Requerente: 95 

Roberto Lamberts. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação 96 

do quarto termo aditivo ao convênio celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina 97 

(UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Saint-Gobain do Brasil 98 

Produtos Industriais e para Construção Ltda., que tem por objetivo o projeto de pesquisa 99 

intitulado “Conforto e Economia de Energia em Edificações”. Valor: 120.000,00. Relator: Jorge 100 

Douglas Massayuki Kondo. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 120/2021/CC, favorável à 101 

aprovação do quarto aditivo ao convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram por 102 

unanimidade os termos do parecer. 13. Processo nº 23080.018228/2020-61. Requerente: Lauro 103 

Mattei. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC. Assunto: Apreciação 104 

do aditamento ao contrato celebrado entre Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a 105 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo o 106 

projeto de pesquisa intitulado “Análise dos Impactos Econômicos e Sociais Causados pelo Novo 107 

Coronavírus em Santa Catarina”. Valor: 150.000,00. Relatora: Carolina Sena. A relatora 108 

procedeu à leitura do Parecer nº 121/2021/CC, favorável à aprovação do aditivo ao contrato. Em 109 

discussão, os conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 14. Processo nº 110 

23080.022326/2021-83. Requerente: Marcos Caivano Pedroso de Albuquerque. Solicitante: 111 

Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC. Assunto: Apreciação do contrato a ser 112 

celebrado entre Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à 113 

Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), que tem por objetivo o projeto institucional 114 

intitulado “Apoio à Sustentabilidade da Cadeia de Produção de Moluscos Bivalves”. Valor: 115 

6.250.000,00. Relator: Fabrício Augusto Menegon. O relator procedeu à leitura do Parecer nº 116 

122/2021/CC, favorável à aprovação do contrato fundacional. Em discussão, os conselheiros 117 

aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 15. Processo nº 23080.035375/2021-86. 118 

Requerente: Selvino Neckel de Oliveira Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. 119 

Assunto: Apreciação do termo de convênio a ser celebrado entre Universidade Federal de 120 

Santa Catarina (UFSC), a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Amplo 121 

Engenharia e Gestão de Projetos Ltda., que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado 122 

“Coleta de dados biológicos em campo, análise dos dados e elaboração de relatórios, 123 

relacionados ao tema Meio Biótico – Fauna (Herpetofauna), no âmbito do projeto de 124 

Diagnóstico Ambiental do Corpo S11C”. Valor: R$ 150.372,97. Relator: Grasiela de Bastiani. 125 

Retirado de pauta. 16. Processo nº 23080.032213/2021-96. Requerente: Clarissa Stefani 126 

Teixeira. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: Apreciação do termo 127 

de convênio a ser celebrado entre Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação 128 

de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Luciani Consultoria e Treinamento em 129 

Gestao Empresarial Ltda, que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Mapeamento 130 

de três cidades de Santa Catarina – cidade inovadora”. Valor: R$ 112.972,85. Relator: Graziele 131 

Alano Gesser. Retirado de pauta. 17. Processo nº 23080.025868/2021-16. Requerente: Vanina 132 
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Macowski Durski Silva. Solicitante: Coordenadoria de Projetos – COPROJ/DPC. Assunto: 133 

Apreciação do convênio a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 134 

a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC) e a Itapoá Terminais Portuários, 135 

que tem por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da competitividade do Porto 136 

de Itapoá no contexto da infraestrutura logística do Estado de Santa Catarina (ComPort-SC)”. 137 

Valor: R$ 60.000,00. Relatora: Fabricia Silva da Rosa. A relatora procedeu à leitura do Parecer 138 

nº 123/2021/CC, favorável à aprovação do convênio. Em discussão, os conselheiros aprovaram 139 

por unanimidade os termos do parecer. 18. Processo nº 23080.027757/2021-36. Requerente: 140 

Patricia de Sá Freire. Solicitante: Coordenadoria de Contratos Fundacionais – CCF/DPC. 141 

Assunto: Apreciação do contrato fundacional a ser celebrado entre a Universidade Federal de 142 

Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina (FEESC), que tem 143 

por objetivo o projeto de pesquisa intitulado “Framework para a Governança Multinível de 144 

Cidades Inteligentes”. Valor: R$ 250.000,00. Relatora: Paulo Ricardo Berton. O relator procedeu 145 

à leitura do parecer 124/2021/CC, favorável à aprovação do contrato. Em discussão, os 146 

conselheiros aprovaram por unanimidade os termos do parecer. 19. Solicitação nº 015836/2019. 147 

Solicitante: AUDIN/UFSC. Assunto: Apreciação de solicitação da AUDIN sobre o Processo nº 148 

23080.069634/2013-62, relacionado à prestação de contas final do Contato nº 233/2013. 149 

Relatora: Brenda Morelli Piazza. A relatora, antes de entrar no assunto em pauta, retomou a 150 

discussão sobre o informe da conselheira Graziele sobre a prestação de contas que havia sido 151 

encaminhada para o Gabinete, dizendo que o Conselho tinha decidido que só iriam para o 152 

Gabinete os processos em que não havia parecer técnico. Acrescentou que o processo em 153 

questão, sob nº 23080.055977/2013-40, não tinha um parecer técnico, mas sim dois, e que não 154 

existia nenhum motivo para ter sido enviado ao Gabinete para ter outro parecer técnico. Colocou 155 

que como autoridade e, principalmente, como coordenador do projeto, o presidente não poderia 156 

ter enviado de ofício o processo para o Gabinete. Logo após, o presidente informou que 157 

simplesmente tomou um ato de ofício obedecendo uma determinação do Conselho de Curadores 158 

realizada na reunião do dia 6 de junho de 2019 e explicitada no Ofício nº 51/2019/CC, segundo a 159 

qual todos os processos de prestação de contas teriam que passar pelo Gabinete. Acrescentou 160 

que não fez isso só com esse processo, mas sim com vários processos de prestação de contas que 161 

não teriam passado pelo Gabinete. Em seguida, esclareceu que agora o processo em questão 162 

estava com a comissão designada pelo Gabinete para realizar o parecer técnico e que, se por 163 

acaso a comissão decidisse que os pareces que existiam no processo fossem satisfatórios, ela 164 

poderia simplesmente ratificar e devolver, e, dessa maneira, teria sido feito o trâmite legal 165 

decidido e votado no Conselho. Complementou que, se o Conselho quisesse modificar o 166 

entendimento, já que existia divergência de entendimento, optando por retornar os processos, 167 

não haveria problema nenhum, mas isso deveria ser colocado em pauta, discutido e votado na 168 

reunião seguinte em um ponto específico. Por fim, colocou que queria muito passar para a 169 

discussão do ponto 19 e que o prazo da CGU estava no limite, com o que todos concordaram. Em 170 

continuidade, a relatora procedeu à leitura do Parecer nº 125/2021/CC, contrário à aprovação 171 

da prestação de contas do Contrato nº 233/2013. Com a palavra, a professora Fabrícia elogiou o 172 

parecer e discordou do encaminhamento para órgãos de controle externos antes de vencer todas 173 

as instâncias internas da UFSC, assim como da submissão do parecer a apurações de 174 

responsabilidade que não competiam ao Conselho de Curadores. Ato contínuo, a relatora apenas 175 

ressaltou que essa era uma demanda de órgãos externos, então esse processo já estava sendo 176 

acompanhado tanto pela CGU como pelo TCU. Logo após, o presidente ponderou que, com a 177 

aprovação do parecer, recusando a prestação de contas, não existiria outra instância para a 178 

fundação recorrer, apenas o reitor poderia vetar a decisão do Conselho, podendo 179 

regimentalmente dar espaço para um pedido de reconsideração da fundação. Por fim, afirmou 180 
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que tinha dúvidas se cabia colocar no parecer o pedido de tomada de contas especial. Com a 181 

palavra, a relatora informou que no parecer apenas colocou recomendações. Em seguida, a 182 

professora Fabrícia solicitou que a relatora colocasse no parecer apenas que não se aprovavam 183 

as contas, mas que não dissesse nada posterior a isso, considerando que, no parecer, apesar de 184 

haver recomendações, constava pedido de que outras instâncias da UFSC apurassem por 185 

responsabilizações, e isso não cabia ao Conselho. Acrescentou que o que cabia ao Conselho era 186 

aprovar ou reprovar a prestação de contas e que, depois de reprovadas as contas, o trâmite do 187 

processo continuariam e, a partir do parecer do Conselho, a Reitoria teria que se pronunciar 188 

sobre as responsabilizações. A Conselheira Brenda informou que no parecer apenas fazia 189 

recomendações sobre as apurações de responsabilidade e cabia à Administração Superior aceitar 190 

ou não. Em continuidade, o presidente colocou o parecer em votação, o qual foi aprovado por 191 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 192 

encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, João Francisco Ferreira Guimarães, lavrei a presente 193 

ata, que, quando aprovada, será assinada pelos membros presentes. Florianópolis, 23 de 194 

setembro de 2021.  195 

Assinaturas:  
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