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ATA N' 04/20]9 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 25 de abril de
2019, às 14 horas, na sala Drummond do bloco B
do CCE.
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Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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' 04/2019, com a presença dos Conselheiros
Silvana de Gaspari, Leslie Sedrez Chaves, Luiz Salomão Ribas Gomez, Gilles Jean Abas,
Sandra Quarezemin, Andrea Cada Scansani, lido Francisco Gojfetto, Pedro Falleiros Heise,
Rosane Silveira, Gustavo Eggert Boehs, Marília Matos Gonçalves, Débora Campos
Wanderley, Atílio Butturi Junior, Karine Simoni, Rosangela Hammes Rodrigues, Janine
Soarem de Oliveira, Roberta Pires de Oliveira, Andrea Cesso, Rachel Louise Sutton-Spence,
Artur de Vargas Giorgi, 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 retirada dos itens 2
"PAAD 2019.1 do Departamento de Libras", pois o relator baixou o processo em diligência; 3
- "Consolidação do PAAD 2019.1 do Departamento de Artes", por solicitação da chefia do
departamento de Artes; e 9 "Solicitação da professora Juliane Salva de Almeida (EGR) de
cancelamento do afastamento integral para cursar Doutorado", pois a relatora solicitou mais
tempo para analisar o processo, após consulta realizada à CPPD. A retirada dos itens foi
aprovada por unanimidade, e não havendo outras manifestações, o Presidente deu
continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Planejamento de
Desenvolvimento Institucional -- encaminhamentos. A conselheira Silvana de Gaspari
informou que a Comissão do PDI 2020-2024 da UFSC encaminhou um documento com
orientações para que os Centros de Ensino analisem e façam sugestões de inclusão/alteração
no documento. Após discussão, foi decidido que as coordenadorias de graduação vão se reunir
com a coordenação de extensão, as coordenadorias de pós-graduação vão se reunir com a
coordenadoria de pesquisa, e os departamentos vão se reunir para apresentar as propostas. No
dia 23 de maio, das 9h30 às l Ih30 e das 14h30 às 16h30 o Conselho se reunirá novamente
para centralizar todas as sugestões em um documento único do CCE. 2. Solicitação do
professor Berthold Karl Zilly de adesão ao serviço voluntário. Processo n'
23080.030464/2018-31. Relator: Atílio Butturi Junior. O parecer do relator, favorável à
solicitação do professor Berthold Karl Zilly de adesão ao serviço voluntário, para atuar junto
ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Tradução, foi aprovado por unanimidade. 3.
Consolidação do PAAD 2019.1 do Departamento de Expressão Gráfica -- EGR. Relator:
Gilles Jean Abes. O parecer do relator, sugerindo que o processo retome ao Departamento de
Expressão Gráfica para correções, foi aprovado por unanimidade. 4. Consolidação do PAAD
2019.1 do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas - DLLV. Relatora: Mana
José Baldessar. O parecer da relatora, favorável à aprovação da consolidação do PAADC
2019.1 do DLLV, foi aprovado por unanimidade. 5. Consolidação do PAAD 2019.] do
Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras -- DELE. Relatora: Andrea Cada
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Scansani. O parecer da relatora, favorável à aprovação da consolidação do PAAD 2019.1 do
DLLE, foi aprovado por unanimidade. 6. Consolidação do PAAD 2019.1 do Departamento
de Jornalismo -- JOR. Relator: Deonísio Schmitt. O parecer do relator, favorável à
aprovação da consolidação do PAAD 2019.1 do JOR, foi aprovado por unanimidade. 7.
Proposta de criação da UAAU! -- IJnião dos Artistas do Audiovisual Universitário,
empresa júnior do Curso de Graduação em Cinema. Processo n' 23080.025029/2019-75.
Relatora: Ana Verânica Pazmino. A relatora fez a leitura do seu parecer, em que questiona,
considerando a Resolução Normativa n' 90/2017/CUn, sobre: (1) a ausência de atendimento
do item V do Art. 5' "a previsão de pelo menos um professor orientador para Hino de
reconhecimento institucional"; (2) a ausência de atendimento do item VI do Art. 5' "a
metodologia que será adotada pelos docentes para o monitoramento e a avaliação dos proUetos
de consultoria"; (3) a ausência de atendimento do item do $3' do Art. 12 "as empresas
juniores poderão receber estagiários não remunerados"; (4) a ausência de atendimento do item
do Art. 24 "0 conse]ho fisca] da empresa júnior será integrado [...] por, no mínimo, um
professor lotado na unidade universitária à qual se encontra vinculada a empresa júnior"; (5) a
ausência de atendimento do item do Art. 26 "As atividades desenvolvidas pela empresa júnior
deverão ocorrer sob a orientação, supervisão e/ou responsabilidade técnica de professores
desde que isso seja aprovado pe]o respectivo departamento de ensino [...]". Ao final,
recomenda que o prometo sqa ajustado pelos requerentes e reencaminhado para a aprovação
do Conselho. O parecer foi aprovado por unanimidade. 8. Solicitação do professor Gustavo
Eggert Boehs (EGR) de licença para tratar de assuntos particulares. Processo n'
23080.024540/2019-50. Relatora: Mana José Baldessar. O parecer da relatora, favorável à
solicitação do professor Gustavo de licença para tratar de assuntos particulares, foi aprovado
por unanimidade. A licença terá duração de três anos e iniciará em 07 de junho de 2019. 9.
Solicitação do professor Paulo Cesar Machado Ferroli(EGR) de afastamento integral
para cursar Pós-doutorado. Processo n' 23080.008106/2019-22. Relatora: Daisi Irmgard
Vogel. O parecer da relatora, favorável à solicitação do professor Paulo Cesar Machado
Ferroli de afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovada por unanimidade. O
afastamento será realizado junto ao Instituto Politécnico de Leiria, em Leiria Portugal, no
período de l de agosto de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. 10. Solicitação da professora Ana
Lívia dos Santos Agostinho (LLV) de afastamento integral para cursar pós-doutorado.
Relatora: Andréa Cada Sacansani. A Coordenadora de Apoio Administrativo do CCE
infomlou que esta solicitação já havia sido aprovada na última reunião do Conselho, realizada
em 27 de março, porém foi percebido um equívoco na tramitação do processo, que deveria ter
sido apreciado pela CPPD antes do Conselho do CCE. Esse fato passou despercebido pela
Coordenadora de Apoio Administrativo do CCE, bem como pela relatora do processo. Sendo
assim, o processo retoma à pauta, após ter sido devidamente aprovado pela CPPD. A relatora
fez a leitura do seu parecer, favorável à solicitação da professora Ana Lívia dos Santos
Agostinho de afastamento integral para cursar pós-doutorado, e o parecer foi aprovado por
unanimidade. O afastamento será realizado junto à ZI/níversíO' of Ca/fMornía, nos EUA, no
período de 19 de agosto de 2019 a 18 de agosto de 2020. 11. Relatório final de afastamento
integral para cursar Doutorado da professora Marília Carbonari(ART). Processo n'
23080.073262/2014-50. Relatora: Marília Matos Gonçalves. O parecer da relatora,
favorável à aprovação do relatório final de afastamento integral para cursar doutorado da
professora Marília Carbonari, foi aprovado por unanimidade. O afastamento foi realizado
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junto à Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC no período de 01 de março de
2015 a 28 de fevereiro de 2019. 12. Solicitação da professora Li Ye de adesão ao serviço
vo[untário. Processo n' 23080.0118]4/20]9-41. Re]ator: Mi]ton Luiz Horn Vieira. O
parecer do relator, favorável à solicitação da professora Li Ye de adesão ao serviço
voluntário, para atuar junto ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Tradução, foi
aprovado por unanimidade. 13. Solicitação da professora Noêmia Guimarães Soarem de
adesão ao serviço voluntário. Processo n' 23080.014884/2019-51. Relatora: Dirce
Waltrick do Amarante. O parecer da relatora, favorável à solicitação da professora Noêmia
Guimarães Soarem de adesão ao serviço voluntário, para atuar junto ao Departamento de
Língua e Literatura Estrangeiras, foi aprovado por unanimidade. ] 4. Progressão funcional do
professor Ellas Machado Gonçalves (JOR) de Associado nível 2 para Associado nível 3.
A progressão funcional de Associado nível 2 para Associado nível 3 foi aprovada por
unanimidade. O professor totalizou 74 pontos. 15. Progressão funcional da professora
Josíane Wanderlinde Vieira (EGR) de Associado nível 2 para Associado nível 3. A
progressão funcional de Associado nível 2 para Associado nível 3 foi aprovada por
unanimidade. A professora totalizou 43 pontos. 16. Progressão funcional da professora
Cristine Gorski Severo (LLV) de Associado nível l para Associado nível 2. A progressão
funcional de Associado nível l para Associado nível 2 foi aprovada por unanimidade. A
professora totalizou 65 pontos. 17. Promoção funcional do professor Sérgio Nunes Meio
(ART) de Adjunto 4 para Associado 1. A promoção funcional de Adjunto nível 4 para
Associado nível l foi aprovada por unanimidade. O professor totalizou 64 pontos. 18.
Definição de uso da sala 400. A conselheira Silvana de Gaspari informou que a sala 400,
localizada no bloco redondo do CCE, estava ainda sem definição de uso desde a mudança do
Laboratório de Figurinos para o bloco D. Informou também que a Comissão de Espaço Físico
do CCE sugeriu que a sala 400 seja definida como sala de aula, e colocou a proposta em
votação. O Conselho do CCE aprovou por unanimidade a definição da sala 400 do bloco
redondo do CCE como sala de aula. 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 pe]o Presidente. F]orianópo]is, 25 de abri] de 20] 9.
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