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do CCE, realizada no dia ll de
de 2013, às 14 horas, na sala 210 do
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Aos onze dias do mês de dezembro do ano
chamada. na sala 210 do CCE A.
meio da Convocação n' 21/2013, com a
Henrique José Souza Coutinho, Silvana de
Salvatti, Áureo Mafra Mordes, Celdon
Souza de Castra. Mana de Fátima de
Wolff. Viviane Maia Heberle. Andréia
Femandes Saldanha. e do discente Caio e
Amoldo Debatin Neto. Vice-Diretor do
cumprimentou todos e deu por aberta a
do dia, e solicitou a retirada do item 8.
Sfé//o /'ur/an. A retirada do item foi

manifestações, deu continuidade à sessão,
Parecer da comissão designada para
Patrícia Luiza Ferreira Rezende (DALI).
Vasconcellos. Professor Amoldo informou
Vasconcellos, justi6lcou sua ausência na
informou que a professora Audrei Gesser,
o estágio probatório da professora Patrícia
fazer a leitura do parecer da relatora. O
não aprovação do estágio probatório da
aprovado por unanimidade. 2. Revisão
Técnico-Administrativa Fernanda
Doutorado. Relator: Professor Áureo
relator. ratiHicando o indeferimento da
maioria. 3. Homologação do
Conselho da Unidade do CCE à
cargo de professor efetivo do
Desenho Industrial/Desenho de
Presidente do Conselho do CCE foi
deferimento concedido ad rl#êre d m
à solicitação de alteração da data de
Balbino de Amorim Barbieri Durão.
Presidente do Conselho do CCE.
janeiro de 2014 para 01 de fevereiro de 20
da professora Susana Cena Leandro
pós-doutoral. Relator: Professor Fabio
ao afastamento integral a ser realizado

.e

reuniu-s
resença
raspam

Filitzen,
So'
Guérini

dois mil e treze, às quatorze horas, em primeira
o Conselho da Unidade do CCE, convocado por

dos prof'estores lvan Luiz Giacomelli,
Rosana Cássia Kamita. Fabio GuilherTne

Aglair Mana Bemardo, Luciano Patrício
Moretti, Karin Lilian Strobel, Jorre Hoffmann

da servidora técnico-administrativo Adriana
Souza Spechoto, sob a presidência do Professor
CCE. Havendo número legal, a Presidência

Na sequência, submeteu à apreciação a ordem
$tnal de estágio pós-doutorctt do Professor

por unanimidade. Não havendo outras
apreciados os seguintes itens de pauta: ].

e avaliar o estágio probatório da Professora
Relatora: Professora Mana Lucra Barbosa de

a relatora, professora Mana Luzia Barbosa de
reunião por motivos de doença na família, e

da comissão designada para rever e avaliar
Ferreira Rezende, compareceu à reunião para

rati6lcando a decisão da comissão de manter a
Patrícia Luiza Ferreira Rezende. foi

indeferimento da solicitação da Servidora
de afastamento integral para cursar

de Moraes. Após discussão, o parecer do
da servidora, foi aprovado por ampla

concedido ad ri:áeremdwm pelo Presidente do
de abertura de concurso público para o

de Expressão Gráfica, Área/Subárea:
O deferimento concedido ad r( Áe/"endz/m pelo

por unanimidade. 4. Homologação do
Presidente do Clonselho da Unidade do CINE
do afastamento integral da professora Adia
deferimento concedido ad r( Áerendum pelo
a alteração do início do afastamento de 10 de

4, foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação
de afastamento integral para formação

O parecer do relator, favorável
na Universidade de Campinas, na cidade de
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Campinas/SP, no período de 01 de março de 2014 a 31 de agosto de 2014, e na Universidad
de Cádiz, na cidade de Cádiz, Espanha, 4lo período de 0] de setembro de 2014 a 28 de
fevereiro de 2015, foi aprovado por unanimidade. 6. Solicitação do professor Alckmar Luiz
dos Santos de afastamento integral para formação pós-doutoral. Relatora: Professora
Andréia Guerini. O parecer da relatora, favorável ao afastamento integral a ser realizado na
Universidade Presbiteriana Mackenzie, na cidade de São Paulo/SP, no período de 01 de março
de 2014 a 28 de fevereiro de 2015, foi aprovado por unanimidade. 7. Solicitação da
professora Susan Aparecida de Oliveira de afastamento integral para formação pós-
doutoral. Relator: Professor Rogério Christofoletti. O parecer do relator, favorável ao
afastamento integral a ser realizado na Universidade de Coimbrã, na cidade de Coimbrã.
Portugal, no período de 03 de abril de 2014 a 30 de janeiro de 2015, foi aprovado por
unanimidade. 9. Proposta de criação do Departamento de Artes. Relator: Professor
Henrique José Souza Coutinho. O parecem do relator, favorável à criação do Departamento
de Artes, com a seguinte ressalva sobre o espaço físico: "... seja deferido, uma vez conhecidas
as demandas e tendo o devido tempo paro suas ações administrativas e concretização do
Bloco D previstas para 2016, sugerindo que até então o espaço continue sendo compartilhado,
salvo outras possibi]idades de ocupação", foi aprovado por unanimidade. ]0. Proposta de
criação do Departamento de Libras. Relator: Professor Henrique José Souza Cloutinho.
O parecer do relator, favorável à criação do Departamento de Libras, com a seguinte ressalva
sobre o espaço físico: "... este membro do conselho sugere que até então o espaço continue
sendo compartilhado, salvo outras posa;ibilidades de ocupação", foi aprovado por
unanimidade. 11. Solicitação de abertura de concurso público para o cargo de professor
efetivo do Departamento de Artes e Librés, área/subárea: Linguística Aplicada/Ensino e
aprendizagem de Libras. Relator: Professor Werner Heidermann. Foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator, favorável à abertura de concurso público para o cargo de
professor efetivo com uma vaga para a área de Linguística Aplicada, subárea Ensino e
aprendizagem de Libras. 12. Solicitação de abertura de concurso público para o cargo de
professor efetivo do Departamento de Artes e Libras, área/subárea: Educação/Educação
de Surdos. Relatora: Professora Mana Luzia de Barrou Camargo. O parecer da relatora.
favorável à abertura de concurso público palha o cargo de professor efetivo com uma vaga para
a área de Educação, subárea Educação de Surdos, foi aprovado por unanimidade. 13.
Proposta de criação do Núcleo de Formação de Tradutores e Intérpretes -- NuFoTradl
(DLLE). Relator: Professor Henrique rosé Souza Coutinho. O parecer do relator,
solicitando esclarecimentos à solicitante, foi aprovado por unanimidade. 14. Plano de
Atividade Departamental do EGR -- PAAD 2014.1. Relator: Professor Henrique José
Souza Coutinho. O parecer do relator, favor'ável ao PAAD 2014. 1 do EGR, foi aprovado por
unanimidade. 15. Piano de Atividade Departamenta] do LLV PAAD 20]4.1. Relatora:
Professora Rosana Cássia Kamita. O padecer da relatora, favorável ao PAAD 2014.1 do
EGR, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Presidência agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Vanessa dos Santos Amadeo,
Secretária Executiva, livrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo
Presidente. Florianópolis, 1 1 de dezembro d$ 201 3.
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