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Ata da sessão extraordinária do Conselho de 
Curadores realizada no dia 25 de agosto de 2022, às 
16 horas, on-line. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis 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 extraordinário, convocado pelo Ofício Circular nº 08/2022/SODC/CC, 4 
anteriormente preparado e enviado a todos os conselheiros por correio eletrônico. 5 
Compareceram à sessão os seguintes membros: Areli Andreia dos Santos, Brenda Morelli 6 
Piazza, Brenno Henrique Silva Felipe, Carolina Sena Vieira, Dirce Waltrick do Amarante, 7 
Fernando César Bauer, Fernando Richartz, Graziele Alano Gesser, Hugo Rolando Estofanero 8 
Larico, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Maurício José Lopes Pereima, Orion Augusto Platt 9 
Neto, Paulo Cesar Leite Esteves e Oscar Ricardo Janesch, sob a presidência do professor 10 
Ariovaldo Bolzan. Justificaram suas ausências os conselheiros Cleyton de Oliveira Ritta, Daniel 11 
Deggau Bastos, Cristiane Volcao, Fabrício Augusto Menegon e Neiva de Assis. Após a 12 
constatação de quórum, o presidente deu as boas-vindas aos conselheiros e a todos os 13 
presentes e deu por aberta a sessão. Na sequência, procedeu-se à análise do ponto da pauta de 14 
acordo com o disposto a seguir. 1. Edital 1/2022/GR. Requerente: Ariovaldo Bolzan. Solicitante: 15 
Conselho de Curadores – CC. Assunto: Realização da eleição para presidência do Conselho de 16 
Curadores. Com a palavra, o presidente em exercício informou que havia sido publicado o Edital 17 
de Convocação nº 01/2022/GR, de 26 de julho de 2022, convocando eleições para a Presidência 18 
do Conselho de Curadores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). O presidente 19 
informou que ninguém havia se candidatado e, em decorrência disso, abriu novamente a 20 
possibilidade de alguém se candidatar para a disputa da eleição. Com a palavra, o presidente 21 
perguntou para os conselheiros Fernando Richartz, Fernando Bauer e Paulo Esteves se tinham 22 
interesse em se candidatar, salientando que não estava excluindo ninguém que porventura 23 
quisesse se candidatar. Os conselheiros Fernando Bauer e Paulo Esteves agradeceram o 24 
convite, porém recusaram a candidatura. O conselheiro Fernando Richartz agradeceu o convite 25 
e se colocou à disposição do Conselho caso ninguém mais tivesse interesse em se candidatar. O 26 
presidente perguntou se alguém queria se pronunciar e a conselheira Brenda declarou ser um 27 
retrocesso o fato de os servidores técnico-administrativos em educação não poderem se 28 
candidatar, algo que não ocorria em outras universidades. Em resposta, alguns conselheiros se 29 
manifestaram para dar razão à conselheira Brenda. Não havendo mais manifestações, passou-30 
se ao regime de votação, a qual ocorreu por meio do sistema de enquete da plataforma virtual 31 
Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN). Após a votação, foram 32 
contabilizados 12 votos para Fernando Richatz e 1 voto nulo, totalizando 13 votos. Assim, foi 33 
eleito o professor Fernando Richartz para a presidência do Conselho de Curadores, por ampla 34 
maioria de votos. O presidente eleito agradeceu a oportunidade, ressaltando a importância de 35 
um conselho atuante na instituição. Os conselheiros agradeceram o professor Ariovaldo pelos 36 
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serviços prestados ao Conselho de Curadores. Nada mais havendo a tratar, o presidente 37 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, da qual, para constar, eu, João Francisco 38 
Ferreira Guimarães, lavrei a presente ata, que, quando aprovada, será assinada pelos membros 39 
presentes. Florianópolis, 25 de agosto de 2022.  40 

Assinaturas:  
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