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ATA N' 09 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 28 de junho de
201 8, às 1 4 horas, na sala Drummond do bloco B
do CCE.
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Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, em
primeira chamada, na sala Drummond do bloco B do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade
do CCE, convocado por meio da Convocação n' 09/201 8, com a presença dos Conselheiros
Silvana de Gaspari, lvan Luiz Giacomelli, Rodrigo Antânio Marques Braça, Gilles Jean Abas,
Josias Ricardo Hack, Flavia Garcia Guidotti, Elenice Mana Larroza Andersen, Rosane
Silveira, Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes, Mânica Stein, Marília Matos
Gonçalves, Débora Campos Wanderley, Raquel Carolina Souza Ferraz D'Ely, Dirce Waltrick
do Amarante, Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Janine Soarem de Oliveira, Joice
Regina da Costa Santana da Lapa e Andrea Cesso, sob a presidência do professor Amoldo
Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o Presidente cumprimentou a todos e
deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia. O Presidente
solicitou a retirada dos itens número 3, devido à não entrega do parecer pelo relator, e número
5, devido à um equívoco no encaminhamento do processo ao relator, e a inclusão dos itens
"Promoção funcional do professor Paulo Cesar Machado Ferroli(EGR) de Adjunto IV para
Associado 1" e "Promoção íüncional do professor Andrea Peterle Figueiredo Santurbano
(DLLE) de Adjunto IV para Associado 1". A retirada dos itens 3 e 5 e a inclusão dos itens
previamente mencionados foi aprovada por unanimidade, e a numeração dos itens ficou
conforme segue. Não havendo outras manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão,
sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Demanda PROFOR. Relator: lvan Luiz
Giacomelli. Conselheiro lvan informou que, considerando o seu afastamento para cursar pós-
doutorado, está se afastando da presidência da Comissão Pedagógica do CCE, e por esse
motivo está informando o Conselho do CCE sobre a demanda que surgiu a partir das reuniões
da Comissão, que é a necessidade de formação específica sobre alunos com deficiência. A
equipe da SAAD se disponibilizou a, caso o Centro tenha interesse, organizar uma formação
aqui no CCE. Após a apresentação, ficou como encaminhamento que a Direção do Centro vai
consultar as coordenadorias de graduação e pós-graduação sobre os casos de alunos com
deficiência, e quantos professores teriam interesse em realizar o curso. O prazo para que as
coordenadorias enviem as informações solicitadas será dia 1 3/07. 2. Proposta de normativas
de reserva e uso do Espaço Multiuso do CCE. Relator: Richard Perassi Luiz de Sousa.
Conselheira Silvana fez a leitura do parecer do relator, em que sugere a aprovação da proposta
de normativas de reserva e uso do Espaço Multiuso do CCE, com a inclusão de um tarrafo de
madeira em toda a extensão da parede intima do espaço, para que seja possível pendurar
cartazes ou outros materiais, sem a necessidade de uso de pregos ou altas nas paredes. (J
parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 3. Solicitação do professor Marco
Antânio Esteves da Rocha (DLLV) de afastamento integral para cursar pós-doutorado.
Relatora: Mana José Baldessar. O parecer da relatora, sugerindo a aprovação da solicitação
de afastamento integral do professor Marco Antânio Esteves da Rocha, foi aprovado por
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unanimidade. O afastamento será realizado junto à Universidade de Macau, na cidade de
Macau/China, no período de 06 de agosto de 2018 a 05 de agosto de 2019. 4. Correção do
parecer da solicitação da professora Rosely Perez Xavier de adesão ao serviço voluntário
de servidor aposentado da UFSC. O Presidente infomiou que no parecer inicialmente
aprovado, na reunião de 25/04/1 8, o período estava errado e precisou ser corrigido, e que por
esse motivo o parecer com o período coligido precisava da aprovação do Conselho. No
parecer inicial constava um período de cinco anos, sendo que o correto são quatro anos de
serviço voluntário. O parecer corrigido foi aprovado por unanimidade. 5. Promoção
funcional da professora Rosane Silveira (DLLE) de Adjunto IV para Associado 1. A
promoção íüncional de Adjunto IV para Associado l foi aprovada por unanimidade. 6.
Promoção funcional do professor Markus Johannes Weininger (DLLE) de Adjunto IV
para Associado 1. A promoção funcional de Adjunto IV para Associado l foi aprovada por
unanimidade. 7. Progressão funcional do professor Ricardo Triska (EGR) de Associado
11 para Associado 111. A progressão funcional de Associado ll para Associado 111 foi
aprovada por unanimidade. 8. Progressão funcional da professora Rosvitha Friesen Blume
(DLLE) de Associado ll para Associado 111. A progressão funcional de Associado ll para
Associado ]ll foi aprovada por unanimidade. 9. Progressão funcional da professora Noêmia
Guimarães Soares (DLLE) de Associado ll para Associado 111. A progressão funcional de
Associado ll para Associado 111 foi aprovada por unanimidade. 10. Promoção funcional do
professor Paulo lesar Machado Ferroli(EGR) de Adjunto IV para Associado 1. A
promoção funcional de Adjunto IV para Associado l foi aprovada por unanimidade. ll.
Promoção funcional do professor Andrea Peterle Figueiredo Santurbano (DLLE) de
Adjunto IV para Associado 1. A promoção funcional de Adjunto IV para Associado l foi
aprovada por unanimidade. Informes: o Presidente informou que a Direção do Centro está
finalizando o manual do património, que em breve será divulgado, e solicitou que todos os
setores enviem os nomes dos agentes patrimoniais, que foi solicitado por e-mail. Infomlou
também que especificamente para o inventário anual, está sendo solicitado que os
departamentos criem comissões de património, para que a demanda do inventário não
sobrecarregue apenas um servidor. Não havendo outras manifestações, 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 Presidente. Florianópolis, 28 de junho de 201 8.
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