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ATA N' ll DA SESSÃO EXTRAOjiDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES

Ata da sessão extraordinária do
Conselho de Curadores realizada em 29
de novembro de 2019, às 14 horas, na
sala de reuniões Professor Ayrton
Roberto de Oliveira, situada no andar
térreo do Prédio l da Reitoria da
Universidade Federal de Santa Catarina.
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Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezanove, às quatorze horas,
reuniu-se o Conselho de Curadores, convocado por meio do Ofício Circular n' 1 1/2019/CC e
comunicado por e-mai/ de alteração de data, com a presença dos(as) senhores(as)
conselheiros(as): Leonardo Francisco Schwinden, Fabrício Augusto Menegon, Cardos
Henrique Lemos Soares, Oscar Ricardo Janesch, Carlos Araújo Leonetti, Carlos Luiz
Cardoso, Cristina Luz Cardoso, Ariovaldo Bolzan e Luis Orlando Emerich dos Santos, sob a
presidência do professor Milton Luiz Hom Vieira. Iniciada a sessão, o presidente justificou a
ausência dos(as) conselheiros(as) Mana Concepção de Oliveira, Fumando José Spanhol e
Claudelino Martins Dias Junior. Em seguida, retirou de pauta o seguinte processo, de acordo
com a solicitação do respectivo conselheiro relator: 23080.074987/2019-70. Além da
apreciação da Ata n' 10 da sessão ordinária do Conselho de Curadores realizada em 14 de
novembro de 2019, o presidente, de acordo com as solicitações dos respectivos relatores, fez a
inclusão de pauta dos seguintes processos: 23080.071449/2019-23, 23080.074059/2019-13 e
23080.072044/2019-1 1. O presidente justificou a convocação para a reunião extraordinária,
comunicando que a deliberação fora motivada pela a decisão de veto n' 01/2019 emitida pelo
reitor, na qual decidiu vetar parcialmente a deliberação do Conselho de Curadores no âmbito
do Processo n' 23080.059209/2019-51, expressa na Resolução n' 173/2019/CC, de 14 de
novembro de 2019. O presidente justificou a alteração de data da sessão extraordinária,
anteriormente agendada para o dia 28 de novembro de 2019, infomiando que a realização da
reunião no dia 29 de novembro de 2019 fora motivada pela expectativa de quórum necessário
para as decisões pertinentes ao Conselho. O presidente solicitou a inversão de pauta,
transferindo para o último ponto de pauta a solicitação n' 081 899/2019. Após as alterações, o
presidente colocou em votação tais mudanças na pauta, o que foi aprovado por unanimidade.
O presidente informou do envio para todos os conselheiros por e-ma// de informações sobre
os relatórios de Créditos Orçamentários e Recursos Financeiros recebidos de Convênios,
referente ao mês de Outubro de 2019. Logo após, colocou em votação a pauta da reunião, a
qual foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade à sessão, passou-se à ordem do dia,
com os pontos de pauta listados a seguir. Item 1. Apreciação e aprovação da ata n' 10 da'
sessão realizada em 14 de novembro de 2019. Em votação, a ata n' 10 foi aprovada por
unanimidade. Item 2. Processo n' 23080.063830/2019-19. Requerente: Mateus Barancelli
Schwedersky. Solicitante: Coordenadoria de Projetos -- COPROJ. Assunto: Apreciação
do Tei;fíib de cooperação a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa
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(FEESC) e a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objetivo a execução do
projeto de pesquisa intitulado "Desenvolvimento de sistema mecanizado para
decapagem e inspeção do interior de tubulações soldadas em aço inoxidável". Valor:
R$ 2.620.660,19. Relator: Conselheiro Carlos Luiz Cardoso. Com a palavra, o relator
procedeu à leitura do Parecer n' 223/201 9/CC, favorável à aprovação do termo de cooperação.
Em discussão, os conselheiros concordaram por unanimidade com a decisão do relator. Item
3. Processo n' 23080.067273/2019-13. Requerente: Mateus Barancelli Schwedersky.
Solicitante: Coordenadoría de Projetos -- COPROJ. Assunto: Apreciação do Termo de
Cooperação a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a
Fundação Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FEESC) e o Petróleo
Brasileiro S.A. (Petrobras), que tem por objetivo a execução da adequação de
infraestrutura laboratorial para o projeto "Desenvolvimento de sistema mecanizado
para decapagem e inspeção do interior de tubulações soldadas em aço inoxidável"
Valor: R$ 325.914,15. Relator: Conselheiro Cardos Araújo Leonetti. Com a palavra, o
relator procedeu à leitura do Parecer n' 227/2019/CC, favorável à aprovação do temia de
cooperação. Em discussão, o Conselho aprovou por unanimidade o parecer. Item 4. Processo
n' 23080.067757/201 9-54. Requerente: Mana José Baldessar. Solicitante: Coordenadoria
de Contratos Fundacionais -- CCF/DPC. Assunto: Apreciação do contrato a ser
celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação
Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FEESC)) que tem por objetivo a
execução do projeto de extensão intitulado "Revisão, design, diagramação e transposição
de conteúdos programáticos de cursos na modalidade educação a distância para o
ambiente virtual Lúmen". Valor: R$ 377.109,67. Relator: Conselheiro Oscar Ricardo
Janesch. Com a palavra, o relator procedeu à leitura do Parecer n' 216/2019/CC, favorável à
aprovação do contrato. Em discussão, o Conselho aprovou por unanimidade o parecer. Item
5. Processo n' 23080.066599/2019-15. Requerente: Juliano Camillo. Solicitante:
Coordenadoria de Projetos -- COPROJ. Assunto: Apreciação do convênio a ser
celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Teachers College
-- Columbia University, que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa
intitulado "Enriquecendo o ensino e promovendo a participação dos alunos pelo
diálogo". Valor: R$ 96.140,00. ]ie]ator: Conse]heiro Fernando José Spanhol.
vista a ausência do relator, o presidente procedeu à leitura do Parecer n' 225/201
favorável à aprovação do convênio. Em discussão, o Conselho aprovou por unanimidade o
parecer. Item 6. Processo n' 23080.029323/2019-56. Requerente: Jean Everson Martina.
Solicitante: Coordenadoria de Projetos -- COPROJ. Assunto: Apreciação do acordo de
cooperação a ser
University of Essex, que tem por objetivo a execução do prometo de pesquisa intitulado
"Detecção de anomalias para prevenção de fraudes dentro da Infraestrutura de Chaves
Públicas do Governo Brasileiro". Valor: RS 107.437,12. Relatora: Conselheira Mana
Concepção de Oliveira. Tendo em vista a ausência da relatora, o presidente procedeu à leitura
do Parecer n' 226/2019/CC, favorável à aprovação do acordo de cooperação. Em discussão, o
Conselho aprovou por unanimidade o parecer. Item 7. Processo n' 23080.038334/2011-70.
Requerente: Luiz Roberto Agea Cutolo. Solicitante: FAPEIJ. Assunto: Apreciação da
prestação de contas do contrato n' 234/2011 firmado entre a Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária
(FAPEU), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado
"TELESSAUDE IV -- para Fortalecimento e Qualinlcação da Atenção Básica: Núcleo
Santa Catarina". Valor: RS 2.000.000,00. Relator: Conselheiro Carlos Henrique Lemos
Soares. ,Çom a palavra, o relator procedeu à leitura (W Falecer, favorável à aprovação
prestação ye contas. Em discussão, o Conselho aprovou p+r unanimidade o parecer.nltem
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Processo n' 23080.071449/2019-23. Requerente: Arcanjo Lenzi. Solicitante:
Coordenadoria de Projetos -- COPROJ. Assunto: Apreciação do Termo de Convênio a
ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação
Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FEESC) e a Empresa Brasileira
de Compressores (Embraco), que tem por objetivo a execução do projeto de pesquisa
intitulado "Desenvolvimento de compressores de baixa percepção sonora Fase ll"
Valor: R$ 1.680.000,00. Relator: Conselheiro Ariovaldo Bolzan. Com a palavra, o relator
procedeu à leitura do Parecer n' 229/201 9/CC, favorável à aprovação do termo de convênio.
Em discussão, o Conselho aprovou por unanimidade o parecer. Item 9. Processo n'
23080.074059/2019-13. Requerente: Marcia Barbosa Henriques Mantelli. Solicitante:
Coordenadoria de Projetos -- COPROJ. Assunto: Apreciação do Termo de Cooperação
a ser celebrado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação
Stemmer para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FEESC) e a Petróleo Brasileiro
S.A (Petrobras), que tem por objetivo a execução do prometo de pesquisa intitulado
"Desenvolvimento de Termossifão Bifásico Invertido -- INVTER". Valor: R$ 593.996,19.
Relatora: Conselheira Cristina Luz Cardoso. Com a palavra, a relatora procedeu à leitura
do Parecer n' 224/2019/CC, favorável à aprovação do tempo de cooperação. Em discussão, o
Conselho aprovou por unanimidade o parecer. Item 10. Processo n' 23080.072044/2019-11.
Requerente: Marmelo Lobo Heldwein. Solicitante: Coordenadoria de Projetos --
COPROJ. Assunto: Apreciação do Termo de Contrato a ser celebrado entre a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), a Fundação Stemmer para Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (FEESC), a Fundação CERTI e a WEG S.A., que tem por
objetivo a execução do projeto de pesquisa intitulado "Desenvolvimento de módulos de
potência para uma estação de recarga rápida". Valor: R$ 447.267,61. Relatora:
Conselheira Cristina Luz Cardoso. Com a palavra, a relatora procedeu à leitura do Parecer
n' 228/2019/CC, favorável à aprovação do termo de contrato. Em discussão, o Conselho
aprovou por unanimidade o parecer. Item 11. Solicitação n' 081899/2019. Requerente:
Mana José Baldessar. Solicitante: Gabinete da Reitoria. Assunto: Solicitação de
providências no sentido de reverter a restrição ao pagamento de bolsas a docentes e
técnicos da UFSC no Concurso Vestibular Unificado UFSC/UFFS 2020 (Processo n'
23080.059209/2019-51). O presidente explicou que, para aprovar a rejeição do veto, seriam
necessáriom dois terços dos membros do Conselho, ou seja, dez votos dos catorze membros
no total, já que as demais cadeiras estavam vagas aguardando indicação. Com a palavra, o
presidente leu o Parecer n' 230/2019/CC, favorável à aprovação da rejeição da decisão de
veto n' 01/2019 emitido pelo reitor. Em discussão, o Conselho aprovou por unanimidade,
representando dois terços dos membros, o parecer, rejeitando a decisão de veto n' 01/2019. O
Conselho detemiinou que o parecer deveria ser revisado para evitar interpretações divergentes
à decisão do plenário. Foi decidido que todos receberiam por e-maf/ o parecer revisado para
ciência e manifestação. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de
todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, Artur Rocha Salva, administrador dos
Orgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada
presidente e pelos demais conselheiros. Flojianópolis, 29 de novembro de 2019
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