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ATA N' 09 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 4 de agosto de
201 6, às 1 4 horas, na sala Drummond do CCE B.
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Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezasseis, às quatorze horas, em
primeira chamada, na sala Drummond do CCE B. reuniu-se o Conselho da Unidade do CCE.
convocado por meio da Convocação n' 09/201 6, com a presença dos Conselheiros Mana José
Baldessar, Gilles Jean Abes, Zilma Gesser Nunes, Aline Lemos Pizzio, Rito de Cassia
Romeiro Paulino, Stélio Furlan, Leandra Cristina de Oliveira, Patrícia de Oliveira luva,
Marília Matos Gonçalves, Sérvio Nunes Meio, Marcos Luchi, Mana Lucra de Barros
Camargo, Andreia Guerini, Luiz Femando Gonçalves de Figueiredo, Rosangela Hammes
Rodrigues, Carlos Augusto Locatelli e André Ribeiro Reichert, sob a presidência da
Professora Silvana de Gaspari, Vice-Diretora do CCE. Havendo número legal, a Presidenta
cumprimentou todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem
do dia. e solicitou a inclusão dos itens "Solicitação de abertura de concurso público para
professor efetivo do DLLV Linguística/Linguística aplicada e Teoria e Análise Linguística''
e "Indicação do professor Adair Bonina(DLLV) como subcoordenador de pesquisa do CCE e
representante suplente do CCE na Câmara de Pesquisa". O Conselho aprovou a inclusão dos
itens como 15 e 16. Não havendo outras manifestações, a Presidenta deu continuidade à
sessão. sendo apreciados os seguintes itens de pauta: ]. Solicitação dos alunos Guilherme
Lemke Zimmermann e lsabela de Amorim Corrêa de recurso contra a decisão da
comissão designada para reavaliar o trabalho final entregue à disciplina Teoria
Literária 111. Relatora: Leandra Cristina de Oliveira. O Conselho do CCE aprovou por
unanimidade o desdobramento n' 2 do parecer da relatora: "considerando não haver provas
explícitas de plágio, voto a que a comissão supracitada, em conversa com a professora, possa
atribuir ul-na nota aos trabalhos já apresentados". 2. Solicitação da aluna Roberta Cristina
Araujo de Lima de exclusão de disciplina fora de prazo. Relator: Stélio Furlan. O
parecer do relator, sugerindo o indeferimento da solicitação de exclusão de disciplina fora de
prazo da aluna Roberta Cristina Araújo de Lama, foi aprovado por unanimidade. 3.
Solicitação do professor Paulo de Tardo Luna (EGR) de cessão para exercer o Cargo
comissionado de Presidente da CEITEC S/A, do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações. Relator: Rodrigo Aposta Pereira. O parecer do relator,
favorável à solicitação do professor Paulo de Tarso Luna de cessão para exercer o cargo
comissionado de Presidente da CEITEC S/A, foi aprovado por unanimidade. 4. Solicitação
da professora Cristiane Lazzarotto Volcão (DLLV) de interrupção do afastamento para
pós-doutorado em função de licença à restante. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do
relator. favorável à solicitação da professora Cristiane Lazzarotto Volcão de intenupção do
afastamento para pós-doutorado em função de licença à gestante, a contar de 19 de abril de
2016, foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação da professora Cristiane Lazzarotto
Volcão (DLLV) de reativação do afastamento para pós-doutorado. Relator: Gilles Jean
Ages. O parecer do relator. favorável à solicitação da professora Cristiane Lazzarotto Volcão
de reativação do afastamento para pós-doutorado em função de término de licença à restante,
a partir de 16 de outubro df 2016, foi aprovado por unanimidade. 6. Solicitação da
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professora Rosana Cassia Kamita (DLLV) de alteração do período do afastamento
integral para cursar pós-doutorado. Relatora: Mana José Baldessar. O parecer da
relatora, favorável à solicitação da professora Romana Cassia Kamita de alteração do período
de afastamento integral para cursar pós-doutorado, de 05 de setembro de 2016 a 26 de maio
de 2017, para 01 de março a ]5 de novembro de 2017, foi aprovado por unanimidade. 7.
Solicitação da Professora Débora Campos Wanderley (DALI) de alteração do local da
realização da pesquisa de Doutorado. Processo n' 23080.049982/2015-85. Relatora:
Flavia Garcia Guidotti. Retirado de pauta devido à ausência da relatora. 8. Relatório final
do Curso de Especialização em UX Design. Relatora: Mana Luzia de Barros Camargo.
O parecer da relatora, sugerindo a aprovação do relatório final do curso de especialização em
UX Design, foi aprovado por unanimidade. 9. Aprovação do calendário de reuniões do
Clonselho do CCE para o semestre 2016.2. O calendário de reuniões do Conselho do CCE
para o semestre 2016.2 foi aprovado por unanimidade. As reuniões serão realizadas nas
seguintes datas: 31/08, 29/09, 26/10, 24/]] e 15/12. 10. Indicação do professor Werner
Ludger Heidermann (DLLE) como representante do CCE na CPPD. A indicação do
professor Werner Ludger Heidermann como representante do CCE na CPPD foi aprovada por
unanimidade. ll. Indicação da professora Rosângela Hammes Rodrigues (DLLV) como
representante do CINE na Câmara de Pós-Graduação. A indicação da professora
Rosângela Hammes Rodrigues como representante do CCE na Câmara de Pós-Graduação foi
aprovada por unanimidade. 12. Homologação da solicitação de retificação do formulário
de abertura de concurso público do Departamento de Jornalismo, concedida ad
rl:acre/zdw#z do Conselho da Unidade. A retiHicação do formulário de abertura de concurso
público do Departamento de Jornalismo alterando o campo de conhecimento de "Jornalismo e
Editoração" para "Apuração, redação e edição em Jornalismo'', concedida ad r( Áerendu/7z do
Conselho da Unidade, foi homologada por unanimidade. 13. Homologação da solicitação de
abertura de concurso público para professor efetivo do Departamento de Jornalismo,
concedida a(/ rgêre/zdum do Conselho da Unidade. A solicitação de abertura de concurso
público para professor efetivo do Departamento de Jornalismo no campo de conhecimento
'Produção gráütca e visual em Jornalismo'', concedida ízd r(/êrendu 7 do Conselho da
Unidade, foi homologada por unanimidade. 14. Progressão funcional na classe D (professor
associado), do nível 111 para IV, do professor Mauri Furlan (DLLV). A progressão
funcional foi aprovada por unanimidade. 15. Solicitação de abertura de concurso público
para professor etetivo do DLLV -- Linguística/Linguística aplicada e Teoria e Análise
Linguística. Processo n' 23080.047267/2016-99. Relatora: Marília l\latos Gonçalves. O
parecer da relatora, favorável à solicitação de abertura de concurso público para professor
efetivo do DLLV Linguística/Linguística aplicada e Teoria e Análise Linguística, foi
aprovado por unanimidade. 16. Indicação do professor Adair Bonina(DLLV) como
subcoordenador de pesquisa do CCE e representante suplente do CCE na Câmara de
Pesquisa. A indicação do professor Adair Bonina como subcoordenador de pesquisa do CCE
e representante suplente do CCE na Câmara de Pesquisa da UFSC foi aprovada por
unanimidade. Após extensa discussão, foi decidido pelo Conselho que, a partir das pr(5ximas
indicações de representação, serão criados critérios e normas para a indicação de cargos. Em
seguida, a Presidenta agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual,
para constar, eu, Vanessa dos Santos Amadeo, Secretária Executiva, ]avrei a presente ata que,
se aprovada, será assinada por mim e pela Presidenta. Florianópolis, 4 de agosto de 201 6.
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