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ATA N' 02 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE. realizada no dia 28 de fevereiro
de 2019, às 14 horas, na sala Drummond do bloco
B do CCE.

l
2
3

4
5

6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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' 02/2019, com a presença dos
Conselheiros Mana José Baldessar, Luciane Mana Fadel, Gilles Jean Abas, Josias Ricardo
pack, Deonísio Schmitt, Daisi Irmgard Vogel, Pedro Falleiros Heise, Rosane Silveira,
Gustavo Eggert Boehs, Marília Matos Gonçalves, Cristiano Alves da Silva, Débora Zamarioli,
Tarcísio de Arantes Leite, Atílio Butturi Junior, Raquel Carolina Souza Ferraz D'Ely, Dirce
Waltrick do Amarante, Cárlida Emerim Jacinto Pereira, Carolina Parrini Ferreira, Richard
Perassi Luiz de Sousa, Cristiane Lazzarotto Volcão, Andrea Cesso, Rachel Louise Sutton-
Spence e 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, e solicitou a inclusão dos itens
"Promoção funcional da professora Dirce Waltrick do Amarante (ART) de Adjunto nível IV
para Associado nível I", "Progressão funcional da professora Raquel Ritter Longhi(JOR) de
Associado nível ll para Associado nível lll", "Progressão funcional do professor Fernando
Antonio Crocomo (JOR) de Associado nível 111 para Associado nível IV" e "Indicação do(a)
Coordenador(a) de Pesquisa do CCE". A inclusão dos itens foi aprovada por unanimidade e
os itens foram incluídos como 18, 19, 20 e 21. Não havendo outras manifestações, o
Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: l.
Aprovação das atas n' 13, 14, 15, 16 e 17/2018, das reuniões realizadas em 26/09/18,
04/10/18, 17/]0/18, 25/10/18 e 28/11/18. As atas das reuniões realizadas em 26/09/18,
04/10/1 8, 17/10/18, 25/10/18 e 28/1 1/18 foram aprovadas por unanimidade. 2. Solicitação da
professora Tereza Virgínia de Almeida (DLLV) de cancelamento do afastamento
integral para cursar pós-doutorado. Processo n' 23080.012932/2018-95. Relatora: Mana
José Baldessar. A relatora fez a leitura de seu parecer, em que sugere a aprovação da
solicitação da professora Tereza Virgínia de Almeida de cancelamento do afastamento
integral para cursar pós-doutorado, bem como o arquivamento do processo, considerando que
os documentos contidos no processo carta de aceite e outros são datados de fevereiro de
2018. O parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 3. Solicitação do professor
Ricardo Triska (EGR) de alteração da data do afastamento integral para cursar pós-
doutorado. Processo n' 23080.038884/2018-65. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do l
relator, sugerindo a aprovação da solicitação do professor Ricardo Triska de alteração da data -$*
do afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade. O período "z-"''
do afastamento foi alterado de 01 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2019, para 04 de l..u..t'' '
dezembro de 2018 a 03 de dezembro de 2019, e está sendo realizado junto à C/níversl of c#lW
/7/ínois EUA. 4. Solicitação da professora Juliane Salva de Almeida (EGR) de alteração .J
do local do afastamento integral para cursar doutorado. Processo n' 23080.071162/2017-
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31. Relatora: Marca José Baldessar. O parecer da relatora, sugerindo a aprovação da
solicitação da professora Juliana Salva de Almeida de alteração do local do afastamento
integral para cursar doutorado, foi aprovado por unanimidade. O afastamento está sendo
realizado junto ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da UFSC, no período de
14 de agosto de 2018 a 13 de agosto de 2019. 5. Solicitação da professora Fernanda
lervolino (EGR) de afastamento integral para cursar doutorado. Processo n"
23080.080367/2018-99. Relator: Josias Ricardo Hack. O parecer do relator, sugerindo a
aprovação da solicitação da professora Femanda lervolino de afastamento integral para cursar
Doutorado, foi aprovado por unanimidade. O afastamento será realizado junto ao Programa de
Pós-Graduação em Design da UFSC, no período de 04 de março de 2019 a 02 de março de
2020. 6. Solicitação da professora Daisi Irmgard Vogel (JOR) de proposta de nova
matriz curricular para o Curso de Graduação em Jornalismo. Processo n"
23080.052109/2015-70. Relatora: Marília Matos Gonçalves. A relatora fez a leitura do seu
parecer, em que informa que a proposta de nova matriz curricular do Curso de Jomalismo foi
motivada pelo fato de que o currículo chegou ao terceiro ano de sua implantação e havia uma
demanda significativa por adequações e ajustes nas disciplinas, seus conteúdos, sua
sequencialidade e suas cargas horárias. Informa também que todas as mudanças que
resultaram na nova matriz curricular obedeceram a legislação vigente, e que a concepção
filosófica e pedagógica do curso não foi alterada. Após discussão, o parecer da relatora,
favorável à solicitação de proposta de nova matriz curricular para o Curso de Graduação em
Jornalismo, foi aprovado por unanimidade. 7. Solicitação da Chefia do Departamento de
Jornalismo de Moção de Louvor aos 40 anos do Curso de Jornalismo. O Presidente
passou a palavra para a Conselheira Mana José Baldessar, que fez a leitura da minuta do texto
da Moção de Louvor aos 40 anos do Curso de Jomalismo, aqui copiado: ".Nês/e mês de março
de 2019. o Curso de Jornalismo da UFSC completa 40 cimos defundclção. Toda a sua história
foi feita de descÜios, trabalho e comprometimento de todos aqueles que por lá passaram:

pro$ssionais que se ingeriram na sociedade brasileira: repórteres, apresentadores,
cinegrc©stas, fotógrafos, professores de jornalismo e outros tantos que fizeram dele sua
primeira graduação e hoje atuam em outros campos profissionais. Hoje temos profissioYtais
de excelência aquando em pequenos veículos no interior do Brasil e Santa Catarina, passando
pelos maiores grupos de comunicação do país e em empresas internacionais. A história do
Jornalismo UFSC se mistura com a da tuta pela democratização da comunicação no Brasit,
jó que mete se fundaram as bases dessa luta que ainda persiste, nos idos de 1981. Está em
sintonia, igualmente, com a tuta por uma Universidade pública, gratuita, de qualidade e
inclusive.'E reconhecido como um dos melhores cursos do Brasit, tendo obtido notas
má)amas nas avaliações institucionais feitas pelo Ministério da Educação desde 1998. Essa
qualidade é expressa na .formação dos seus docentes, na qualidade de seus STAES e no
desempenho (ie seus egressos. Neste momento de transição das médias tradicionais
jdestacando-se os jornais e revistas impressas, emissoras de rádios e TVs) para as médias
digitais, calo suporte é a rede mundial de computadores, o advento das chamadas ''fake
rlews'' impacte o jornalismo como pro$ssão e género humano de conhecimento, socialmente
reconhecido há mais de 400 anos. Por Íim, Ytesse momento de comemoração, é preciso
destacar que historicamente, o jornalismo surgiu fazendo duas promessas à sociedade: a
defesa da detnocracia e do paradigma da verdade. Ao celebrarmos estes 40 anos de criação
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do curso de Jornalismo da UFSC, somos convidados a defender, mais que ttunca, o Estado
Democr(ético de Direito e a 'herdade. Ê impensável o futuro da democracia sem a defesa de
um jornalismo de qualidade, plural, crítico, incltlsivo e independente em relação aos poderes
bons/i/uídos." O texto foi aprovado por unanimidade e será encaminhado ao Conselho
Universitário pela Direção do Centro. 8. Homologação da aprovação concedida ad
rl acre dwm do Conselho do CCE da solicitação do professor Rodrigo Russo Mlarques
(LSB) de cessão para aduar no Instituto Nacional de Educação de Surdos -- INES. A
aprovação concedida ad r(:Áerendum do Conselho do CCE da solicitação do professor Rodrigo
Rosso Marques de cessão para atuar no Instituto Nacional de Educação de Surdos -- INES, foi
homologada por unanimidade. 9. 11omologação da aprovação concedida ad ri:áe/'emdam do
Conselho do CCE da solicitação da professora Claudia Junqueira de Lama Costa
(DLLV) de progressão funcional de Associado nível ll para Associado nível 111. A
aprovação concedida ad r(Áerendum do Conselho do CCE da solicitação da professora
Claudia Junqueira de Lama Costa de progressão funcional de Associado nível ll para
Associado nível 111, foi homologada por unanimidade. 10. Homologação da aprovação
concedida ad rl:fere d m do Conselho do CCE da solicitação da professora Claudia
Junqueira de Lama Costa (DLLV) de progressão funcional de Associado nível 111 para
Associado nível IV. A aprovação concedida ad rÉÁerendzm do Conselho do CCE da
solicitação da professora Claudia Junqueira de Lama Costa de progressão funcional de
Associado nível 111 para Associado nível TV, foi homologada por unanimidade. 1 1. Promoção
funcional do professor Fabio Guilherme Salvatti(ART) de Adjunto nível IV para
Associado nível 1. A promoção funcional de Adjunto nível IV para Associado nível l foi
aprovada por unanimidade. 12. Progressão funcional da professora Elenice Mana Larroza
Andersen (LLV) de Associado nível ll para Associado nível 111. A progressão funcional de
Associado nível TI para Associado nível 111 foi aprovada por unanimidade. 13. Progressão
funcional do professor Ellas Machado Gonçalves (JOR) de Associado nível T para
Associado nível 11. A progressão ftlncional de Associado nível l para Associado nível ll foi
aprovada por unanimidade. 14. Progressão funcional do professor Mano Cegar Coelho
(EGR) de Associado nível l para Associado nível 11. A progressão funcional de Associado
nível l para Associado nível ll foi aprovada por unanimidade. 15. Progressão funcional do
professor Mano Cesar Coelho (EGR) de Associado nível ll para Associado nível 111. A
progressão funcional de Associado nível ll para Associado nível 111 foi aprovada por
unanimidade. 16. Progressão funcional do professor Mano lesar Coelho (EGR) de
Associado nível 111 para Associado nível TV. A progressão ftlncional de Associado nível lll
para Associado nível IV foi aprovada por unanimidade. 17. Progressão funcional do
professor Arno[do Debatin Neto (EGR) de Associado níve] ]]] para Associado níve] ]V.
A progressão funcional de Associado nível 111 para Associado nível IV foi aprovada por
unanimidade. 18. Promoção funcional da professora Dirce Waltrick do Amarante (ART)
de Adjunto nível IV para Associado nível 1. A promoção funcional de Adjunto nível IV
para Associado nível l foi aprovada por unanimidade. 19. Progressão funcional da
professora Raque[ Ritter Longhi(JOR) de Associado níve] ]] para Associado nível ]]]. A .J
progressão funcional de Associado nível ll para Associado nível TIT foi aprovada por ..l.»si
unanimidade. 20. Progressão funcional do professor Fernando Antonio Crocomo (JOR) . ....,...,

de Associado nível 111 para Associado nível IV. A progressão funcional de Associado nível ÀdÍ{
111 para Associado nível IV foi aprovada por unanimidade. 21. Indicação do(a) m'"
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Coordenador(a) de Pesquisa do CCE. O Presidente informou que a atual Coordenadora de
Pesquisa do CCE, professora lzete Lehmkuhl Coelho, infom)ou à Direção que está em vias de
se aposentar, e ela indicou o nome da professora Roberta Pares de Oliveira, também do
DLLV, para assumir a função. O Conselho do CCE aprovou a indicação por unanimidade. 22.
Informes. O presidente informou que a Direção está organizando um levantamento
patrimonial para auxiliar no Inventário do CCE, e que todos os setores serão comunicados.
Informou também que a Direção realizará um evento de acolhimento aos calouros, no Espaço
Multiuso, durante a primeira semana de aulas, e que na quinta-feira, dia 14/03, será realizada
a inauguração do Espaço Multiuso. 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 fevereiro de 2019.

hwsw. dos %ilfW .4líba&o
Coord. Apor Admli#Baüw do CCE

P8rtaü n 1182/a13/GR

Portaria 2854/2016/GR


