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ATA N' 04 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho da
Unidade do CCE. realizada no dia 08 de abril de
2015, às 16 horas, na sala Machado de Assim do
CCE B.
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Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dezesseis horas, em primeira
chamada, na sala Machado de Assis do CCE B, reuniu-se o Conselho da Unidade do CCE,
convocado por meio da Convocação n' 04/2015, com a presença dós Conselheiros Amoldo
Debatin Neto, Carlos Augusto Locatelli, Edmilso.n Rampazzo Klen, Lincoln Paulo Femandes,
Sandro Braga, Rodrigo Rosso Marquês, Áureo Magra de Morais, Werner L. Heidem)ann,
Aglair Mana Bemardo, Luciano Patrício de Souza de Castro, Sérgio Nunes de Meio, Karin
Lilian Strobel, Viviane M. Heberle, Andreia Guerini, Milton Luiz Hom Vieira, Adair Bonina,
Ricardo João Magro, Leonardo Nümberg Mana, sob a presidência do Professor Felício
Wessling Margotti, Diretor do CCE. Havendo número legal, o Presidente cumprimentou
todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia. Não
havendo manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes
itens de pauta: 1. Apreciação de recurso interposto pela candidata Socorro Edite Oliveira
Acioli Marfins ao resultado preliminar do Concurso Público originado através do
Processo n' 23080.048051/2014-89, para professor Assistente na área de Roteiro
Cinematográfico, do Departamento de Artes e Libras -- DALI. Relator: Professor Carlos
Augusto Locatelli. O parecer do relator, favorável ao deferimento do recurso interposto pela
candidata Socorro Edita Oliveira Acioli Mastins ao resultado preliminar do Concurso Público
para professor Assistente na área de Roteiro Cinematogránlco, do Departamento de Artes e
Libras, foi aprovado por unanimidade. A banca procederá a recontagem dos pontos da prova
de títulos de todos os candidatos. 2. Solicitação de redistribuição do professor Marco
Antânio Martins, da UFRN para a UFSC/DLLV, originado através do processo n'
23080.000943/2015-80. Relator: Professor Lincoln Paulo Fernandes. O parecer do relator,
favorável à redistribuição do professor Marco Antõnio Martins, da UFRN para a UFSC, foi
aprovado por unanimidade. O conselheiro Leonardo Nümberg Mana pediu a palavra para
questionar a Direção do CCE sobre o fechamento da Sala de Meios em Informática,
informando que os alunos que utilizam o espaço solicitaram a intervenção do Centro
Acadêmico de Letras para tentar reverter o fechamento. O conselheiro apresentou as listas de
assinaturas e comprovou o acesso de aproximadamente 500 alunos por mês na Sala de Meios.
O Presidente do Conselho justificou a decisão tomada, reiterando os argumentos apresentados
por meio do memorando circular n' 01/2015/CCE, a saber: a) Diminuição de custos, uma vez ..A
que envolve, em condições de normalidade, a locação de dois servidores técnico- %.
administrativos e de três bolsistas, além de -manutenção dos equipamentos; b) --ó'.''
Indisponibilidade de bolsistas no comente ano, uma vez que o Departamento de Integração l=;ai}...-'-
Acadêmica -- DIP não contemplou as solicitações de estagiários para atividades {!é'
administrativas feitas pela Direção do CCE; c) Oferta dos mesmos serviços pelo Laboratório
de Apoio a Informática -- LabUFSC, situado no térreo da BU, ou seja, a cerca de 250m do
CCE, setor que conta com apoio de técnicos e bolsistas em tempo integral; d) Otimização das
condições de ensino nos laboratórios anexos, onde são ministradas aulas regularmente. O
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Conselho,' apesar de reconhecer que a Direção do CCE é legítima e está devidamente
justificada, acolheu a solicitação dos representantes do CALL e, com vistas a uma possível
revisão da decisão, sugeriu o agendamento de uma reunião com os Chefes de Departamento
do .CCE para que seja encontrada uma solução para viabilizar a reabertura do espaço Em
seguida, 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, 08 de abril de 201 5.
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