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ATA N' 07/2019 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 29 de maio de
201 9, às 14 horas. na sala Drummond do bloco B
do CCE.
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Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezanove, 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' 07/2019, com a presença dos Conselheiros
Silvana de Gaspari, Leslie Sedrez Chaves, Luiz Salomão Ribas Gomez, Gilles Jean Abes,
Andrea Cada Scansani, Deonísio Schmitt, Daisi Trmgard Vogal, Rosane Silveira, Ranulfo
Alfredo Manevy de Pereira Mandes, Flávio Andaló, Marília Matos Gonçalves, Ana Veronica
Paz Y Mano Pazmino, Fábio Guilherme Salvatti, Débora Campos Wanderley, Marcio
Markendorf. Celso Henrique Soufen Tumolo, Karine Simoni, Milton Luiz Horn Vieira, Janine
Soarem de Oliveira, Tanta Regina Oliveira Ramos, 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 do item 14 -- "Solicitação do professor Celso Henrique Soufen Tumolo (LLE) de
afastamento integral para cursar pós-doutorado", pois o relator não teve tempo hábil para
emitir o parecer. A retirada do item foi aprovada por unanimidade, e não havendo outras
manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de
pauta: 1. Aprovação da ata n' 03/2019, da reunião realizada em 27/03/19. A ata da reunião
realizada em 27 de março de 201 9 foi aprovada por unanimidade. 2. Solicitação de alteração
do calendário de reuniões ordinárias do Conselho. O presidente informou que a solicitação
de alteração refere-se apenas a reunião do dia 27 de junho, que solicita-se que seja transferida
para o dia 25, devido ao calendário académico prever a aprovação dos PAADs pelo Conselho
das Unidades até o dia 25 de junho. A alteração da data da reunião ordinária do mês de junho
de 2019, do dia 27 para o dia 25, foi aprovada por unanimidade. 3. Consolidação do PAAD
2019.1 do Departamento de Artes -- ART. Relatora: Sandra Quarezemin. O parecer da
relatora, favorável à aprovação da consolidação do PAAD 2019.1 do Departamento de Artes,
foi aprovado por unanimidade. 4. Consolidação do PAAD 2019.1 do Departamento de
Expressão Gráfica -- EGR. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do relator, favorável à
aprovação da consolidação do PAAD 2019.1 do Departamento de Expressão GráHtca, foi
aprovado por unanimidade. 5. PAAD 2019.1 do Departamento de Libras -- LSB. Relator:
Luiz Salomão Ribas Gomez. O parecer do relator, favorável à aprovação do PAAD 2019.1
do Departamento de Libras, foi aprovado por unanimidade. 6. Aprovação da composição da
banca examinadora para análise de títulos do candidato Paulo Carmo, do concurso para
professor efetivo do Departamento de Expressão Gráfica, referente ao Edital
020/DDP/2010, campo de conhecimento Desenho Técnico e Modelagem Geométrica.
Relator: Luiz Salomão Ribas Gomez. O relator fez a leitura dos nomes e a composição da(
banca foi aprovada por unanimidade. A banca será composta pelos professores: Gogliardo
Vieira Maragno (presidente), Henrique José Souza Coutinho (UFSC), Adhemar Mana V
Filho (UFSC), Daniel Fritzen (SATC) e Marcelo Vandressen (SATC) como titulares, e Luiz
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Salomão Ribas Gomez (UFSC), Rodrigo Antonio Marques Braga (UFSC) e Jovane Castelan
(SATC) como suplentes. 7. Solicitação do professor lvan Luiz
renovação
23080.049029/2018-80. Relator: Luiz Salomão Ribas Gomez.
favorável à aprovação da renovação do afastamento integral para cursar doutorado
professor lvan Luiz Giacomelli, foi aprovado por
realizado junto ao Programa de Pós-graduação em
Federal de Santa Catarina. O relatório aprovado é correspondente ao
de 20 1 8 a 29 de julho de 2019, e a prorrogação aprovada é referente ao período de 30
de 2019 a 29 de julho de 2020. 8. Relatório final de atividades realizadas pela
voluntária Giselle Schmidt Alves Diaz Merino. Relatora: Dirce Waltrick do Amarante.
O parecer da relatora, favorável à aprovação do relatório ülnal de atividades
professora voluntária Giselle, foi aprovado por unanimidade. 9. Relatório
afastamento integral do professor Carlos Augusto Locatelli(JOR). Processo
23080.074968/2017-81. Relatora: Rosangela Hammes Rodrigues. O parecer da relatora,
favorável à aprovação do relatório final de afastamento integral para cursar
aprovado por unanimidade. O curso foi realizado junto à
cidade de Salvador/BA, no período de 01 de março de 2018 a 28 de
Relatório final de afastamento integral da professora Cynthia Valente (LLE). Processo
n' 23080.023098/2019-44. Relatora: Leslie Sedrez Chaves. O parecer da relatora, favorável
à aprovação
por unanimidade. O curso foi realizado junto à Universidade
cidade de Cascavel/PR, no período de 01 de março de 2018 a 28
Relatório final de afastamento integral da professora Neiva de Aquino Albres (LSB).
Processo n' 23080.068219/2017-15. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do relator,
favorável à aprovação do relatório final de afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi
aprovado por unanimidade. O curso foi realizado junto à Universidade
na cidade de São Paulo/SP, no período de 01 de fevereiro de 201 8 a 31
Solicitação da professora Juliana Salva de Almeida (EGR) de cancelamento do
afastamento integral para cursar Doutorado. Processo n' 23080.071
Relatora: Janine Sobres de Oliveira. A relatora fez a leitura do seu parecer, em que
que a professora Juliana solicitou a suspensão do afastamento, bem como o
doutoramento. A professora Juliane justiHlca a sua solicitação tendo em vista
problemas no agendamento da qualiHlcação, que culminaram na sua opção por interromper
deHlnitivamente o seu doutorado. A relatora afimla, em seu parecer, que não parece existir no
processo elementos que possam assegurar que as razões do insucesso possam
justificativa e dessa maneira serem contempladas com o
15 da Resolução Oll/CUn/95, e por isso sugere que a
afastamento seja aprovada, porém sugere o indeferimento dajustiHicativa da requerente para o
abandono do curso, e recomenda que em função da não apresentação de justificativa para os
resultados insatisfatórios que acanetaram no insucesso da requerente e da ciência das
consequenctas
aplicação de outras medidas legais pertinentes, seja aplicado o previsto
do art. 15 supracitado. O parecer da relatora foi aprovado por
da professora Made Helene Catherine Torres (LLE) de afastamento integral para
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cursar pós-doutorado. Processo n' 23080.01]794/2019-16. Relatora: Andrea Cada
Scansani. O parecer da relatora, favorável à solicitação da professora Made Helene de
afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade. O afastamento
será realizado junto à C/n/versa/é .Bordeaux À/om/digne, na França, no período de 0 1 de agosto
de 2019 a 3 1 de janeiro de 2020, e na Universidade Federal do Ceará UFC no período de 01
de fevereiro a 30 de julho de 2020. 14. Solicitação do professor Clelso Henrique Soufen
Tumolo (LLE) de afastamento integral para cursar pós-doutorado. Processo n'
23080.016745/20]9-61. Relator: Deonísio Schmitt. Retirado de pauta por solicitação do
relator. 15. Solicitação do professor Markus Johannes Weininger (LLE) de afastamento
integral para cursar pós-doutorado. Processo n' 23080.023412/2019-99. Relator: Atílio
Butturi Junior. O parecer do relator, favorável à solicitação do professor Markus Johannes
Weininger de afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade.
O afastamento será realizado junto à X.ar/-Franzens-Un/vens//dr, na cidade de Steiermar, na
Austria, no período de l de agosto de 2019 a 30 de julho de 2020. 16. Recurso interposto
pelo professor Paulo Ricardo Berton contra decisão de arquivamento de solicitação de
abertura de processo disciplinar contra alunos do Curso de Artes Cênicas. Processo n'
23080.051004/2018-46. Relatora: Rosane Silveira. A relatora fez a leitura do seu parecer,
em que sugere que a Direção do CCE designe uma comissão, formada por três coordenadores
de curso de graduação do CCE, para anlisar a solicitação do professor Paulo Ricardo Berton.
O parecer da relatora foi aprovado com dois votos contrários. 1 7. Solicitação da professora
lzete Lehmkuhl Coelho de adesão ao serviço voluntário. Relator: Marcio Markendorf. O
parecer do relator, favorável à adesão da professora Tzete Lehmkuhl Coelho ao serviço
voluntário da UFSC, foi aprovado por unanimidade. 18. Solicitação do professor Fabio
Guilherme Salvatti(ART) de licença para tratar de assuntos particulares. Processo n'
23080.032337/2019-57. Relatora: Marília Matos Gonçalves. O parecer da relatora,
favorável à solicitação do professor Fábio Guilherme Salvatti de licença para tratar de
assuntos particulares, foi aprovado por unanimidade. 19. Solicitação da professora Marília
Matos Gonçalves (EGR) de redução da oferta de vagas no vestibular para o curso de
design. Processo n' 23080.032748/2019-42. Relatora: Rosane Silveira. A relatora fez a
leitura do seu parecer, em que sugere que o processo seja encaminhado à Câmara de Ensino
de Graduação, para apreciação, considerando que o artigo 82 da Resolução 017/CUn/97
determina que o número de vagas de cada Curso de Graduação da UFSC deve ser aprovado
pela Câmara de Ensino de Graduação. O parecer da relatora foi aprovado por unanimidade.
20. Progressão Funcional do professor Luiz Felipe Guimarães Soares (ART) de
Associado nível 2 para Associado nível 3. A progressão funcional de Associado nível 2 para
Associado nível 3 foi aprovada por unanimidade. 21. Progressão Funcional da professora
Mary Elizabeth Cerutti Rizzatti(LLV) de Associado nível 2 para Associado nível 3. A
progressão funcional de Associado nível 2 para Associado nível 3 foi aprovada por
unanimidade. 22. Progressão Funcional da professora Daisi Irmgard Vogel (JOR) de
Associado nível 3 para Associado nível 4. A progressão funcional de Associado nível 2 para
Associado nível 3 foi aprovada por unanimidade. Não havendo outras manifestações, o
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar,
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