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ATA N' 1 7 DA REUNIÃO ORDINÁ]UA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 28 de
novembro de 2018. às 14 horas. na sala 211 do
bloco A do CCE.
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Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, em
primeira chamada, na sala 21 1 do bloco A do CCE, reuniu-se o Conselho da Unidade do
CCE, convocado por meio da Convocação n' 17/2018, com a presença dos Conselheiros
Silvana de Gaspari, Mana José Baldessar, Luciane Mana Fadel, Gilles Jean Abas, Sandra
Quarezemin, Andréa Cada Scansani, Deonísio Schmitt, lido Francisco Golfetto, Pedro
Falleiros Heise, Rosane Silveira, Ranulfo Alítedo Manevy de Pereira Mandes, Gustavo
Eggert Boehs, Marília Matos Gonçalves, Ana Veronica Paz Y Mina Pazmino, Débora
Zamarioli, Débora Campos Wanderley, Atino Butturi Junior, Dirce Waltrick do Amarante,
Rosangela Hammes Rodrigues, Janine Soarem de Oliveira, lzete Lehmkuhl Coelho, Richard
Perassi Luiz de Sousa, Andrea Cesso, Rachel Louise Sutton-Spence, Celdon Fritzen, 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, que foi aprovada por unanimidade. Não havendo outras
manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de
pauta: 1. Aprovação das atas n' 09 e 12, das reuniões realizadas em 28/06/18 e 30/08/18.
As atas das reuniões realizadas em 28 de junho e 30 de agosto de 2018 foram aprovadas por
unanimidade. 2. Escolha do nome para o espaço multiuso. Conforme decidido na reunião
de 25 de outubro, os departamentos poderiam enviar sugestões de nomes e uma breve
biografia e justificativa para essa escolha. A conselheira Luciane, subchefe do EGR, fez a
leitura da proposta de nome encaminhada pelo professor Mário Coelho. Na proposta, o
professor Mário sugere que o Espaço Multiuso receba o nome do professor Eduardo Castells,
que foi docente do EGR, pois o professor Eduardo era arquiteto, com formação em artes e
com interesse também nas áreas humanas, na sociologia, na antropologia, mas com uma
preocupação central de entender a arquitetura e as relações das pessoas que ocupavam o
espaço num contexto político e social. Professor Mário relata também que nos concursos
públicos nacionais de arquitetura ele conseguia liderar profissionais de diferentes áreas de
conhecimento, parques urbanos no Paraná, terminais rodoviários no Rio de Janeiro, parques
ecológicos em São Paulo e Brasília, o aterro da Baía Sul em Florianópolis. Ele se entregava
de corpo e alma, não importava se era dia ou se era noite, para chegar, junto com o grupo de
profissionais, na solução que parecia a mais adequada. Finalizada a apresentação lida pela
conselheira Luciane, a conselheira Mana José apresentou a sua proposta, em que sugere o /'l
nome da professora Zahide Lupinacci Muzart, que foi docente do DLLV e uma das ':$\.
idealizadoras do Seminário Fazendo Género. Ela participou ativamente do primeiro encontro '" '

professora Zahide participava da coordenação do Instituto de Estudos de Gênero (IEG) da '
UFSC e de duas editoriais da Revista Estudos Feministas. Foi também fundadora da Editora

em 1994 (Fazendo Gênero -- Seminário de Estudos sobre a Mulher), organizado pelo
Programa de Pós-Graduação em Literatura, bem como de todas as edições subsequentes. A
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Mulheres, com o objetivo de resgatar a obra de algumas escritoras do século XIX. A
conselheira Rosângela Hammes apresentou o nome da professora Odília Carreirão Ortiga, que
também foi professora do DLLV e teve importante trajetória na história do teatro catarinense.
Não havendo outras manifestações, o presidente colocou as propostas em votação, e o nome
da professora Zahidé Lupinacci Muzart foi escolhido com 1 8 votos. 3. Proposta do professor
lvan Luiz de Medeiros (EGR) do Projeto Grafite -- CCE. A conselheira Silvana fez a
leitura do prometo apresentado pelo professor lvan Luiz de Madeiros, em que ele propõe a
revitalização do espaço do CCE por meio do GraHlte. No prometo, o professor lvan sugere a
realização de uma ação intitulada Oficina de GraHlte, e a conselheira Silvana informou que o
desenho será aplicado em uma das paredes extemas do bloco redondo. O desenho proposto
também está anexado ao projeto. O prometo foi colocado em votação e foi aprovado com dois
votos contrários, e com a ressalva de que não gera nenhum direito autoral, não é permanente e
pode ser renovado ou substituído se do interesse do Conselho. 4. Solicitação do
Departamento de Jornalismo de nomeação de espaços físicos em homenagem aos
professores Daniel Herz, Sérgio Ferreira Mattos e Adelmo Genro Filho. A conselheira
Mana José apresentou a proposta, em que infomia que em março de 2019 o curso de
Jornalismo completará 40 anos de fundação, e o departamento está organizando uma série de
atividades que incluem homenagens especiais. Em reunião realizada em 23 de outubro, o
Colegiado do Departamento de Jomalismo definiu que uma das atividades será uma
homenagem aos professores Daniel Herz, Sérgio Ferreira Mattos e Adelmo Genro Filho,
todos falecidos, nomeando espaços físicos do Jornalismo. Os três professores são integrantes
da primeira equipe de professores do curso e tiveram importância significativa na sua
consolidação. Sendo assim, a proposição do departamento é nomear a sala 28, atual
Hemeroteca, com o nome do professor Daniel Herz, a sala 41 com o nome do professor
Adelmo Genro Filho, e a sala 29 com o nome do professor Sérgio Ferreira de Mattos. A
proposta do Departamento de Jomalismo foi aprovada por unanimidade. 5. Solicitação da
professora Mana Rata Drumond Viaja (LLE) de licença integral para tratar de
interesses particulares. Processo n' 23080.070017/2018-14. Relator: Atílio Butturi
Junior. O parecer do relator, favorável à solicitação da professora Mana Rata Drumond Viana
de licença integral para tratar de interesses particulares, foi aprovado por unanimidade. O
afastamento será realizado no período de 01 de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020. 6.
Solicitação da professora Mana Correa Machado (ART) de renovação do afastamento
integral para cursar doutorado. Processo n' 23080.081334/2016-02. Relatora: Rosane
Silveira. O parecer da relatora, sugerindo a aprovação da solicitação da professora Mana
Conea Machado de renovação do afastamento integral para cursar doutorado, foi aprovado
por unanimidade. O afastamento está sendo realizado junto à Fundação Getúlio Vargas, em
São Paulo/SP, e foi renovado para o período de 05 de março de 2019 a 04 de março de 2020.
7. Solicitação da professora Virgínia Jorge Sirva Rodrigues (ART) de renovação do
afastamento integral para cursar doutorado. Processo n' 23080.002902/20]6-17.
Relatora: Marília Matos Gonçalves. Retirado de pauta pois a relatora não recebeu o
processo. 8. Relatório final de pós-doutorado da professora Anelise Reich Corseuil
(LLE). Processo n' 23080.057884/2018-64. Relator: Deonísio Schmitt. O parecer do
relator, sugerindo a aprovação do relatório final de pós-doutorado da professora Anelise Reich
Corseuil, foi aprovado por unanimidade. O pós-doutorado foi realizado junto à Mayne Share
UníversiQ, na cidade de Detroit -- EUA, de 03 de novembro de 2017 a 3 1 de julho de 201 8. 9.
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Proposta de realização de curso de especialização em inovação e empreendedorismo.
Relatora: Mana José Baldessar. A relatora fez a leitura do seu parecer, em que informa que
o prometo tem como objetivo o oferecimento do curso de pós-graduação Lato Sensu
denominado Inovação e Empreendedorismo, que o curso terá a duração de 18 meses de
maio de 2019 a outubro de 2020, e que o processo está bem instruído e em conformidade com
as resoluções pertinentes. Colocado em votação, o parecer da relatora, favorável ao
oferecimento do curso de pós-graduação Lato Sensu Inovação e Empreendedorismo, foi
aprovado por unanimidade. 10. Homologação do resultado preliminar do concurso público
para professor efetivo do EGR, campo de conhecimento Desenho e Modelagem
Geométrica 3D. Processo n' 23080.019930/2018-27. Relatora: Sandra Quarezemin. O
parecer da relatora, favorável à homologação do resultado preliminar do concurso público
para professor efetivo do EGR, campo de conhecimento Desenho e Modelagem Geométrica
3D, foi aprovado por unanimidade. O concurso teve os seguintes candidatos aprovados: lista
geral I' Estevan Hideki Mural -- média final 9,26, 2' Romulo Adolfo Heringer Ferreira
média final 8,02. Lista de pessoas com deficiência -- I' Romulo Adolfo Heringer Ferreira
média ülna[ 8,02. ]1. Homo]ogação do resu]tado pre]iminar do concurso púb]ico para
professor efetivo do EGR, campo de conhecimento Desenho Técnico/Desenho de
Instalações Elétricas, Prediais e Industriais. Processo n' 23080.019924/2018-70.
Relatora: Mana José Baldessar. O parecer da relatora, favorável à homologação do
resultado preliminar do concurso público para professor efetivo do EGR, campo de
conhecimento Desenho Técnico/Desenho de Instalações Elétricas, Prediais e Industriais, foi
aprovado por unanimidade. O concurso teve os seguintes candidatos aprovados: I' Adhemar
Mana Do Valia Filho média final 8,69, 2' Ana Kelly Marinoski Ribeiro média Hlnal 8,44,
3' Stéfani Vanussi Meio Guaitolini -- média final 7,80. 12. Solicitação da professora Eliete
Auxiliadora Assunção Ourives de adesão ao serviço voluntário de pessoal externo à
UFSC. Processo n' 23080.015503/2018-70. Relatora: Patrícia Peterle Figueiredo
Santurbano. O parecer da relatora, favorável à solicitação da professora Eliete Auxiliadora
Assunção Ourives de adesão ao serviço voluntário de pessoal extemo à UFSC, foi aprovado
por unanimidade. 13. Consolidação do PAAD 2018.2 -- Departamento de Artes. Relatora:
Ana Verõnica Paz y Mano Pazmino. O parecer da relatora, favorável à consolidação do
PAAD 201 8.2 do Departamento de Artes, foi aprovado por unanimidade. 14. PAAD 2019.1 --
Departamento de Jornalismo. Relator: Luiz Salomão Ribas Gomez. O parecer do relator,
favorável à aprovação do PAAD 2019.1 do Departamento de Jomalismo, foi aprovado por
unanimidade. 15. PAAD 2019.1 -- Departamento de Expressão Gráfica. Relatora: Andrea
Cada Scansani. O parecer da relatora, favorável à aprovação do PAAD 2019.1 do
Departamento de Expressão Gráfica, foi aprovado por unanimidade. ]6. Homologação da
aprovação concedida ad ri:áerendwm do Conselho do CCE, de solicitação do professor
Jorre Kanehide ljuim, para exercer atividade voluntária junto ao Departamento de
Jornalismo. A aprovação concedida ad r( Áerendum do Conselho do CCE foi homologada por
unanimidade. 17. Promoção funcional do professor João Carlos Lineares (EGR) de
Adjunto nível 4 para Associado nível 1. A promoção funcional de Adjunto nível 4 para
Associado nível l foi aprovada por unanimidade. 18. Promoção funcional da professora
Meritxell Hernando Marsal (LLE) de Adjunto nível 4 para Associado nível 1. A
promoção funcional de Adjunto nível 4 para Associado nível l foi aprovada por unanimidade.
19. Promoção funcional da professora Lisandra de Andrade Dias (EGR) de Adjunto
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nível 4 para Associado nível 1. A promoção funcional de Adjunto nível 4 para Associado
nível l foi aprovada por unanimidade. 20. Promoção funcional do professor Gilvan Muller
de Oliveira (LLV) de Adjunto nível 4 para Associado nível 1. A promoção funcional de
Adjunto nível 4 para Associado nível l foi aprovada por unanimidade. 21. Promoção
funcional da professora Sandra Quarezemin (LLV) de Adjunto nível 4 para Associado
nível 1. A promoção funcional de Adjunto nível 4 para Associado nível l foi aprovada por
unanimidade. 22. Promoção funcional da professora l(arine Simoni(LLE) de Adjunto
nível 4 para Associado nível 1. A promoção funcional de Adjunto nível 4 para Associado
nível l foi aprovada por unanimidade. 23. Progressão funcional da professora Claudia
Junqueira de Lama Costa (LLV) de Associado nível l para Associado nível 2. A
progressão ftlncional de Associado nível l para Associado nível 2 foi aprovada por
unanimidade. Informes: a conselheira lzete, anual coordenadora de pesquisa do CCE,
informou que não foi possível destinar parte dos recursos do PIBIC para a manutenção de
computadores, então o total que o CCE recebeu (R$30.000,00) será dividido da seguinte
forma: 10 computadores novos, sendo cinco computadores destinados parajovens doutores da
CAPES, e cinco computadores destinados para os primeiros colocados no Edital PIBIC. A
conselheira Mana José solicitou que fosse encaminhada por email a relação dos professores
que receberão os computadores. A conselheira lzete vai encaminhar para a secretaria do CCE,
para que a relação sqa enviada aos membros do Conselho. 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 novembro de
2018
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