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ATA ~ n 20 l)A H t-:Ul\ 1:\0 OROIN/\RL\ DO CONSELHO 00 (TE 

Ala J a Reuniüo O rdi nária do Conselho Ja 
L niJ adc do CCL real iLada no Jia 13 de 
Jc1.emhro de 2(1 17. :i1; 09 horas. na sal:1 1 la. do 

bloco l3 do CCL 

Aos trc,c dia do mês de dezembro Jo ano de dois mil e dezessete. ãs now hord· • c.:m 
primeira chamaJa. na sala Hassis do bloco B J o CCE. reuniu-se o Conselho Ja UnidaJc.:_ do 
CCF. convocado por meio da Co1n-ocaçào n" 20.'201 7. com a presença dos Conselheiros 
Sil,·ana de Gaspari. Maria José l3aldessar. Rodrigo António Marques l3rnga. G illcs Jean _Ahes. 
Luiz Fernando Pereira. Marianne Rossi Stumpf. 1:1::n·ia Garc ia (juidntt i. A na l ,ivta dos Santos 
'\gos1inho. Rosanc Sih eira. Patrícia de O livei ra lu rn. Mônica Stei n. :Vlarí lia :'vlato~ 
Gon a lves. C ristiano Alves da Silva. Débora Zamarioli. Man:u~ l.\tchi. l\ la ria Lucia J e Barros 
Camargo. Din.:i.: \Valtrick do Amarante. Luiz Fanando Gonçalves Jc Figueiredo. Ra4ucl 
Ri11er Longhi , Paulo Ccsar !\tachado Ferro li e .loice Regina da Costa Santana Ja Lapa. sob a 
presidência do professor Arnoldo Debatin Neto. Diretor cio CCE. l lavcndo número legal. o 
Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na sequê ncia. submeteu à 
apreciação a ordem do dia. e solic itou a retirada dos itens número O 1 ·' Investidura dos 
acadêmicos Pedro Jolily Miranda Cruz (titular) e Maria Eduarda da Silva (suplente) como 
representantes dos a lunos do Curso de Graduação cm Jornalismo no Conselho do CCE ... 
dc,·iJo à ausência dos acadêmicos. e 03 " PAAD 2017 .2 - De partamento de Librm;·, pois l' 
rdalor não teve tempo hábil para emitir o parecer. Solicitou também a inclusfü, do item 
·' Progressão funcional da professora Silvia Inês C . Carrilho de Vasconcelos (DLL \i) de 
Adjunto IV para Associado 1--. como item 17. As a lte rações foram aprO\·adas po r unanimidade 
e a numeração dos itens ticou como segue . Não ha,cndo outras manili::staçõcs. o Presidente 
deu continuidade à sessão. sendo apreciados os seguintes itens de pa uta: 1. Apreciação tk 
solicitação de pintura artística na parede externa do lado sul do hloco r\ do CCF.. A 
conselheira Silvana de Gaspari apresentou a proposta de pintura artís1tca na pared e.: ex terna ~h, 
lado sul do blow A <lo CCE. proposto pe la art ista Thais S ton.:h. e infornlllu qm: u pmp1.1~ta 
nfio acarretará em custo~ para o CCE. pois o projeto possui verbas para realizar a pintur:,. e 
também não inllucnciará na infraes trutura do prc:Jio. /\pós discussão. a proposta t"1.1i aprm ..iJ., 
por unanimidade, com a ressalva que o desenho deverá ser cnc:am inha(h) para a Di r1.·ç,,u d,1 
C C[ antes de inic iar a pintura. e tamb\!m um cronograma de rcali1.açào. t\km Jiss1.1. ,1 

cunselho solic itou que tique explícito que a d ireção do lT l•:, a qualquer 1tlll1tH.'l\h1. P'-1dcra 
apagar .. o mural para qualquer outro tipo J e pintura ou necc. s iJadc que 1.1 cc.:11 t11.1 ,c11h.l ,\ ter. 

,ilém de que -;cjam retirados símbolos do desenho que 11i\o tenham a ,·er Cl •ll l . , l' td t111 ,t d:1 ilh,1. 
1 lá a inda a recomendação de q 11e se cunsuhe a legislação vigcnk 11,1 l 11· S( · pa, ., :-..llicr ,e.: 1..' 

, i~I\ el indicar. 110 lllUral. 4u..1l4 ucr tipo d<: patroc inador que o pro_il· to , l' llha a tt· r 2. lü·n1 n 111 
i11tcrposto pdo rantlidato Lui,. l{oht•r·to Curvialho n111trn o n ·,ull,ulo prl'liminar tio 

C iêndas ~111.:iais Aplitac.las/( ·omunita\'ilo. l'rnn•sso 11" 2.\IIXII .IIX2<, 1-'1 .!li 17- 1 '>. l{diltora: , 
rom·urso púhliw do l>c p.trt:111u·11t11 dt· 1-:xpn·!liu\ o <;rálirn, l'a111po ,k ,·onlll•t·imcnto~ 

f l:l\'ia (;arda <;uidotti. /\ rc la lo ra li:1 a k itura uo pa1c1.:l'r. c111 q u~· , u~l·re ,, i11,kl,.: ri ,11l't1 lo Jo- ' 
rec urso inte rpw,to pelo 1.:antlid.i10 . O candidato suli~i tu u l' III "l'\1 ll'l·l11 :-.u a ''-' ,l\a(i;u,:\l, da su.1 
rrma didútica e a n:anúli sc do:- tlm:111nc11to, apll'!',l' lllildi, -.. n ;1 p1l)\ :1 d,: 1i11dm,. 1-: :1 n.:kl1ur:1 . 
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,pl s II urn\liSl' do recurso e dn rc!-posta emitido pela banca. sugere a manutenção da avaliação 
d I prov , dith\tica considernndo que a avaliação é individual ~ secreta e que pelo exposto pela 
hnncn nfto hú prova. de má fé na avaliação. Sugere tambem a manutenção ?ª pontua~ão 

1,bt idn 11n prova de tltulos uma vcl que a banca se baseou na Resoluçà~ Nom1at1va, no Edital 
e 1111 111n1111ol do condidato, onde está claro que os documentos precisam ser apresentados 
rn11lim11c grupos. suhgrupos e itens do Anexo A da RN 34/CUn/20 13. Após discussão. o 
( ·011. clh<1 upnwou ll parecer da relatora por unanimidade. 3. Recurso interposto pelo 
nndltl11to Vilson Martins Filho contra o re, ulhuJo preliminar do concurso público do 
llt1,11rt11mento de Expres!ll\o Gráfica, campo de conhecimento Ciências Sociais 
Arlksula. /Comunicaçi\o. Processo n" 23080.082462/2017-46. Relatora: Débora 
Zllnrnrioli. Em seu pun.·ccr. a relatora sugere o indeferimento do recurso interposto pelo 
l ' 111didnH, Vilson Martins Filho. considerando o parecer emitido pela banca examinadora que 
k , 11 nnt\lisc de todos os pontos questionados pelo requerente. e a coru i. tcncia la resposta da 
h 111cn. S11gl·rc também que a banca faça a recontagem dos pontos da prova de títulos Je todos 
,is r 111didntos do conc:urso. pois, ao analisar o proccs o. percebeu um erro na planilha do 
F:-.n:I que lú u soma automática dos ponto do candidato André Luiz Sens. e esse erro altera 
1 po111111çi\o do e 111didato de 168 pontos para 178 pontos. O parecer da relatora fo i aprovado 
por 1111n11i111iJnde. • 11 Direção do CCE cnl:.lminhará o proces o para a banca realizar a 
rl·rnntngem dos pontos sugerida pela relatora. 4. Recurso interposto pelo candidato Daniel 
lh1ss1111 Prlr)' contra o resultado preliminar do Concurso Público do Departamento c..le 
Exprt•ssi\o Gráfica, campo de conhecimento Ciências ociais Aplicadas/Comunicação. 
Pro('rsso 11" 23080.081989/20l 7-53. Rrlator.a: Mari11 José Balde ar. O parecer da relatora 
s11gc1 · o indelerimento do recurso interposto pelo candidato Daniel Bas ·an Patry, 
i:P11sidl· ,111do n onnlise minuciosa dos nrgumentos do candidnto. da documentação apensada 
:w prnccssli. e do respo tu dn bunca aos qui:stionnmcnt s do candidato. Após votação, 0 

p:11 c1.:n da rd 1t0rn foi aprovado por unanimidade. ~- olicitação da professora Marília 
( '11rho11ari tART) de renm111çiio do afastamento integral para cursar doutorado. 
l'ro,·rsso n" 2.'\080.073262/201-'-~0. Relalor: Marcos A11rônio Rocha Baltar. O parecer do 
n.·_l:ltor. Sll~l·rindo n a~rovn~t,o do terceiro _r~latório do afastamento integral e a prorrogação do 
atastnmcnto pelo pl•nodo de L mese ·. lo, aprovado por unanimidade. O afastamento será 
rc:llizn(!ll _i 111110 a l nivcrsidade do Estado de Santa Catarina - DESC, na área de 
\ rtc: catro. n,1 11.:n do de OI de março de _Q 18 a 28 de fevereiro de 2019. 6. Solicitação do 
profrssor arlos Auguslo LocareUi (JOR) de afastamento integral para cursar pós-
1loutorado. l'rnrt"sso nº_ 23080.07-'968/2017-81. Relatora: Marianne Rossi Stum r. o 
part·1.:cr d:l relutll':': sugerindo a apro,·uçào da solicitação de afastamento integral para ~ursar 
pM - 1,,11wmdo. to, apnwada por unanimidade. O afastamento será real izado · t à 
l , · . 1 d r . 1 I d . . . J un o nl\·crs1uu e euera a Bahia, na cidade de Sal\'ador/BA. no período de o I d d 

l l <' , 8, 1 • i-. ~ • d O , • e março e 
_ \ o :l - e~ H.: \ en: iro e - 19. 7. Relatono final de afastamento 1"ntcgral · para cursar pos-
tloutornclo uda professora Silvia Inês Coneglian Carrilho de Vasconcelos (DLL V). 
l'rol'{'sso n 23080.0]-'0·U/2016-28 Relator- Gilles Jean Abes O J 1 . _ . . _ • • . parecer o re ator. 
''.'~ -~ 111dt' ..1 , prnv:içuo do relatono hn:il de estágio pós-doutoral da professora Sílvia Inês e. ' / 
l ,11111110 k \'.1::-1.:l)lll·dlns. fu i nprQ,·ndo por unanimidade al'astam-· t 1· · 1· d · ~ 

• . . . . • 1:11 o 0 1 rea rza o Junto à _ • 
~ Ili\ l"1 ,;1da,k 1'1 t>sb11rrrann lackl:'nne ão Paulo/SP. no período de OI de outubro de 2016 a...,,-
,\l d1.· s •11.·mhn, de _OI 7. 8. l'ropost11 de 110 o currículo r>itra o C d G -. , . . ~ . . urso e raduaçao em 
1 c1rn~-L1hra~ l.ull. Bad,art"lac.lo, Processo nº 23080.082-'77/20 17- l2 R . • • elatora: Marília 
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Matos Gonçal\·es. O parect!r da relatora. favorável à aprovação do novo currículo do curso de 
bacharelado em Letras-Libras EaD. considerando a perfei ta instrução do processo e o 
atendimento a todas as exigências da PROGRAD. foi aprovado por unanimidade. 9. Proposta 
de novo currículo pnrn o Curso de Graduação cm Letras-Libras EaD, Licenciatura. 
Processo nº 23080.082478/2017-59. nel:1tora: M:1ríli:1 Matos Gonçalves. O parecer da 
relatora, favorável à aprovação do novo currículo do curso de licenciatura em Letras-Libras 
EaD. considerando a perfeita instrução do processo e o atendimento a todas as t.:xigências da 
PROGRAD, foi aprovado por unanimidade. 10. Proposta de :alteração curricular dos 
Cursos de Graduação em Letras Línguas Estrangeiras - Licenciatura e Bacharelado. 
Relato: comissão designada pela Portaria nº 197/2017/CCE - Maria .José Baldessar 
(JOR), Sergio Nunes Melo (ART) e Luciano Patrício Souza de Castro (EGR). A 
conselheira Maria José Baldessar apresentou o parecer da comissão. que faz uma análise 
minuciosa das solicitações <lc alteração cunicular dos cursos de Letras-Alemão. Licenciatura 
e Bacharelado, Letras-Espanhol, Licenciatura e Bacharelado, Letras-francês. Licenciatura e 
Bacharelado, Letras-Inglês, Licenciatura e Bacharelado e Letras-Italiano. Licenciatura e 
Bacharelado. A comissão louva o esforço da coordenadoria. dos Núcleos Docentes 
Estruturantes, dos docentes. discentes e Servidores Técnico-administrativos envolvidos no 
processo, e considera que todos os processos estão devidamente instruídos. confonne cheek-
list fornecido pelo DEN/PROGRAD. Considera também que o perfil do aluno se enquadra 
nas aspirações deste centro de ensino. que as propostas de grade curricular e os PCCs 
privilegiam o conhecimento em todas as línguas, com suas variações e especificidades. e que 
cm todos os casos o número de horas/aula está acima do mínimo recomendado pelo CNE. O 
parecer da comissão. favorável à aprovação das propostas de alteração curricular dos cursos 
de Graduação em Letras Línguas Estrangeiras, foi aprovado por unanimidade. 11 . Aprovação 
das diretrizes para utilização da sala Machado de Assis dos PPGs do CCE e da sala de 
videoconferência dos PPGs do CCE - Sala 413, CCE Hloco B. O documento i.:om as 
diretrizes de uso da sala Machado de Assis e da sala de videoconferência dos PPGs do CCE 
foi aprovado por unanimidade. e passa a fazer parte desta ata. J 2. Discussão sobre a 
devolução do antigo espaço da .Editora da UFSC, no varnndão do CCE. O Presidente 
informou que. após o envio de três e-mails aos responsáveis pela União CCE. a Dircçà0 do 
CCE recebeu uma resposta no último dia I O. em que o responsável informa que o espaço será 
desocupado até a próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro. devido à necessidade de 
retirada de móveis. Informou também que a reforma iniciar.\ assim que a Direção do CCE 
receber a chave do espaço. 13. Indicação do professor D:mid do Nascimento e Silrn 
(DLLV) para compor grupo de trabalho/comissão a fim de distribuir as estratégias, os 
íumlamentos teúricos e metodolúgicos, as diretrizes e os planos de ações do Progrnma 
1 nslitucional de Apoio Pcdagúgico aos Estudanks (PIAPF.). A i11dica\'à1) do profcs ·or 
Oanicl do Nascimento e Silva para e0mpor o grup0 de trahalhn/cnmissfü1 do PIAPE foi 
aprovada por unanimidade. 14. lndicaç:io da prokssor:1 l:t.cll' Ld1111lmhl Coelho (DLL\') 
como Coordenadora de Pesquisa do CCE. A lndic:u,:iio da pro li:s:mra 11.l.'le l.d1111kuhl 
Coelho como Coordenadora de Pesquisa do CCE foi aprov;ida por unanimidade. 15. 
l'rogrcssão funcional da professora l>aisi I rm:..:ard Vogl'I (.JOR) de Associado li para l 1J.-
Assodmlo 111. A progressão f unc:ional de Associauo li para J\ssLH.: iado 111 fo i aprL1,·ada prn~,;/t1 
unanimidade. I<,. Progress,io funcional do profrssor l\l:1rrns ,\ntúnio Ro,:ha Baltar 
(L>LLV) ck Adjunto IV para Associado 1. i\ progr~s~üü funcional de Ad_j unlt1 (V para 
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Associado I foi aprovada por unanimidade. 17. Progressão funcional da professora Silvia 
Inês C. Carrilho de Vasconcelos (DLLV) de Adjunto IV para Associado 1. J\ progressão 
funcional de Adjunto IV para Associado I foi aprovada por unanimidade . . Informes: O 
Presidente infonnou que o CCE precisa indicar um representante suplente para o Conselho de 
Curadores. e questionou se algum dos Conselheiros presentes teria interesse em ser o 
representante. A Conselheira Maria José Baldessar demonstrou interesse, e o Conselho 
aprovou a sua indicação. Em seguida. o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu. Vanessa dos Santos Amadeo, Secretária 
Executiva. lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Pres idente. 
Florianópolis. 13 de dezembro de 2017. 

~ 

Vanessa dos Somos Amcuiei; 
Coord. A.poio Adm1111Scraovo do CCé 

Portart.i "• l 102i~)I 3;Gx 

H1~.~~;.111!j~=i--
º irelor do CCE 

Portaria 2854/2016/GR 


