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ATA N' 03 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 31 de janeiro
de 2018, às 09 horas, na sala Hassis do bloco B
do CCE.
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Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em
primeira chamada, na sala Hassis do bloco B do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade do
CCE, convocado por meio da Convocação n' 03/2018, com a presença dos Conselheiros
Mana José Baldessar, Raquel Martinelli, Marcos Antõnio Morgado de Oliveira, Aglair Mana
Bemardo, Rita de Cássia Romeiro Paulino, Ana Lívia dos Santos Agostinho, Rodrigo Garcez
da Salva, Wiliam Machado de Andrade, Marília Matos Gonçalves, Débora Campos
Wanderley, Marco Antânio Martins, Mana Lúcia de Barros Camargo, Raquel Carolina Souza
Ferraz D'Ely, Karine Simoni, Raquel Ritter Longhi, Paulo César Machado Ferroli, Joice
Resina da Costa Santana da Lapa e Rachel Louise Sutton-Spence, sob a presidência da
professora Silvana de Gaspari, Vice Diretora do CCE. Havendo número legal, a Presidente
cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, a Presidente solicitou a
inclusão do item "Informes" como último ponto de pauta e, em seguida, submeteu à
apreciação a ordem do dia, que foi aprovada por unanimidade. Não havendo outras
manifestações, a Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de
pauta: l. Investidura dos acadêmicos Pedro Jonily Miranda Cruz (titular) e Mana
Eduarda da Salva (suplente) como representantes dos alunos do Curso de Graduação em
Jornalismo no Conselho do CCE. Foi realizada a investidura dos acadêmicos Pedro JoHily
Miranda Cruz e Mana Eduarda da Salva, titular e suplente, respectivamente, como
representantes discentes do Curso de Graduação em Jornalismo no Conselho do CCE,
conforme Portaria n' 154/2017/CCE. Os discentes não estavam presentes à sessão, bem como
não estiveram presentes nas últimas reuniões desde o dia 25 de outubro de 2017. 2.
Aprovação das atas 18, 19 e 20, das reuniões realizadas em 30/11/17, 08/12/17 e 13/12/17.
As atam foram aprovadas por unanimidade. 3. Solicitação da professora Carolina Ferreira
Pêgo (LSB) de cancelamento do afastamento integral para cursar Doutorado. Processo
n' 23080.01 7526/201 6-57. Relator: lvan Luiz Giacomelli. O parecer do relator, favorável ao
cancelamento do afastamento para cursar pós-doutorado por motivo de licença para
tratamento de saúde, da docente Carolina Ferreira Pêgo, foi lido pela Presidente do Conselho,
por conta da ausência do relator. O parecer foi aprovado por unanimidade. 4. PAAD 2017.2
do Departamento de Libras. Relator: Rodrigo Antânio Marquei Braga. O parecer do
relator, favorável à aprovação do PAAD, referente ao semestre 201 7.2, do Departamento de
Libras, foi aprovado por unanimidade. Considerando que o prazo para a aprovação do PAAD
pelo Conselho da Unidade no sistema PAAD era até 14/07/2017, o processo tramita fora do
prazo. 5. Recurso interposto pela discente Cristina Mana Cem de Araújo contra parecer
da comissão do DLLE com relação à solicitação de revisão de nota. Processo n'
23808.000762/2018-04. Relatora: Ana Lívia dos Santos Agostinho. O parecer da relatora
considerou as informações e fómiulas para cálculos de notas inseridos no processo, e sugeriu
que a nota final da discente não seja modificada, pemlanecendo 5,0. O parecer foi aprovado
por unanimidade. 6. Recurso interposto pela discente Essa Mana dos San9ís Beirão



©
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO

CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOGO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE
CEP: 88040-900 - FLORIANOPOLIS - SC

TELEFONE: (48) 3721-9351 - FAX; (48) 3721-9988
E MAIL: cce©)contato.ufsc.br

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

contra parecer da comissão do DLLE com relação à solicitação de revisão de nota.
Processo n' 23808.000768/2018-73. Relatora: Marília Matos Gonçalves. O parecer da
relatora considerou as informações e fórmulas para cálculos de notas inseridos no processo
pela comissão do DLLE e sugeriu que seja mantida a nota apresentada pela comissão, que
resultou em média final 4,0. O parecer foi aprovado por unanimidade. 7. Indicação de
representante para a Câmara de Graduação. Foram indicados os professores
coordenadores do Curso de Libras presencial, para a representação na Câmara de Graduação,
professores: Débora Campos Wanderley e Marcos Luchi. Para a indicação dos próximos
representantes do CCE para a Câmara de Graduação, foi sugerido que se realizasse um sorteio
para deütnir a ordem dos cursos para as próximas representações. Após a realização do
sorteio, surgiu a dúvida se o Curso Libras EAD regular deveria ou não participar do rodízio.
Como nem a presidente nem a secretaria tinham esta informação de forma precisa, o sorteio
ficou suspenso para ser refeito em outra reunião na qual já se tivesse esta informação
concretamente. 8. Reorganização do laboratório de informática do CCE (sala 007). Foi
colocada em discussão a sugestão de reorganização do laboratório de informática do CCE
(sala 007). Foi feita a proposta de retirar os dois computadores restantes do espaço de uso
comum, uma vez que não são suficientes para atender ao público do CCE, e que se
mantenham as bancadas para uso comum, como um espaço "Cowo/'kíng ", mantendo-se as
tomadas de energia e pontos de rede de internet para os usuários utilizarem seus notebooks no
local. O conselho ponderou a sugestão e acabou concordando que esta seria a melhor solução,
inclusive porque os bolsistas ali alojados poderiam ser redistribuídos para outros setores com
maior necessidade e demanda. A proposta foi aprovada por unanimidade. 9. Informes: A
Presidente chamou a atenção para o corte das árvores que se localizavam no jardim, entre os
blocos A e B. Elas foram retiradas porque foram arrancadas da terra em função das fortes
chuvas e ventania que assolaram Florianópolis neste mês. Foi comunicada a aposentadoria do
TI do CCE, STA José Duarte. Ainda não há reposição para a vaga. O STA Jogo, que trabalha
no laboratório de Línguas Estrangeiras enfartou e está de licença-saúde. A comissão de
espaço íisico começará, em fevereiro, a preparar documento para reserva do espaço multiuso
do CCE. Em seguida, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encenada a
sessão, da qual, para constar, eu, Priscila Pimentel Vieira, Administradora de Edifícios, lavrei
a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela Presidente. Florianópolis, 3 1 de
janeiro de 2018.
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