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ATA N' 1 1 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 22 de setembro
de 201 6, às 14 horas, na sala Drummond do CCE
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Aos vinte e dois dias do mês de setembro 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' 11/2016, com a presença dos Conselheiros
Mana José Baldessar, Marcos Antânio Morgado de Oliveira, Marcos Antânio Rocha Baltar,
Rodrigo Rosso Marquês, Stélio Furlan, Sergio Romanelli, José Claudio Siqueira Castanheira,
Patrícia de Oliveira luva, Wiliam Machado de Andrade, Luciano Patrício Souza de Castra,
Priscila Genara Padilha, Karin Lilian Strobel. Marco Antõnio Marfins. Mana Lúcia de Barrou
Camargo, Anelise Reich Corseuil, Adia Balbino de Amorim Barbieri Durmo, Milton Luiz
Horn Vieira, Paulo César Machado Ferroli, Werner Ludger Heidermann, Ricardo Jogo Magro
e Camisa lgnácio Geraldo, 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 do item
"Solicitação do professor Stélio Furlan (DLLV) de progressão funcional horizontal de
Associado nível l para Associado nível 11". A conselheira Camila solicitou que os informes
fossem transferidos para o início da reunião, e a Presidenta sugeriu então que os informes
fossem incluídos como item 2, e o item solicitado pela Presidenta como item 12. As alterações
da pauta foram aprovadas por unanimidade. Não havendo outras manifestações, a Presidenta
deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: l. Investidura dos
representantes dos servidores técnico-administrativos em educação, Ricardo Jogo
Magro (titular) e Joice Resina da Costa Santana da Lapa (suplente), no Conselho da
Unidade do CCE. A Presidenta investiu o servidor Ricardo Jogo Magro como representante
titular dos servidores técnico-administrativos em educação no Conselho do CCE. A servidora
Joice não estava presente na reunião, por este motivo a sua investidura será realizada
oportunamente. 2. Informes. A Presidenta informou que a Direção do CCE está divulgando,
quinzenalmente, um informe no site do CCE chamado de Dia-a-dia CCE, onde constam
algumas informações sobre os movimentos administrativos feitos pela Direção e pela
Secretaria do CCE. A conselheira Camila fez a leitura da Carta dos(as) Estudantes do Centro
de Comunicação e Expressão sobre o regime de votação para a consulta pública para a eleição
do(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do CCE. A Presidente informou que a carta será entregue à
comissão coordenadora da consulta prévia para a eleição do(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a), a
qual será de6lnida nesta reunião, pois é a partir da nomeação da comissão que o processo
eleitoral está oficialmente iniciado. 3. Aprovação das citas das reuniões realizadas em 04 e ..ÍI
31 de agosto de 2016. As citas das reuniões realizadas em 04 e 31 de agosto de 2016 foram ....À
aprovadas, sem alterações, por unanimidade. O Conselho decidiu que, sempre que possível, as
atas das reuniões do Conselho do CCE serão encaminhadas aos conselheiros por email após a
reunião. e que os informes, quando solicitado pelo informante, serão incluídos na ata. 4.
Aprovação da indicação dos nomes que irão compor a comissão coordenadora da
consulta prévia para a eleição do(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do CCE. A Presidenta
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informou que a Direção do CCE consultou diversos setores e diversas pessoas do CCE, e
chegou à seguinte proposta para a comissão: dois servidores docentes: José Emesto de Vargas
(DLLV) e Sérvio Nunes Meio (DALI). Dois servidores técnico-administrativos: Carlos
Ferrando Silva dos Santos (Secretaria Administrativa do CCE) e Joice Resina da Costa
Santana da Lapa (Coordenadoria do Curso de Graduação em Letras Libras). Dois discentes:
Lorraine Ramos da Silva (Letras) e Gean Flávio de Araújo Lima (Pós-Graduação em Design).
A Conselheira Camila sugeriu a alteração do nome da representante discente Lorraine pela
discente Mariana Marquei Cordeiro, do curso de Design. O Conselho aprovou por
unanimidade a composição da comissão, com a substituição da discente Lorraine pela
discente Mariana. 5. Solicitação do professor Josias Ricardo Hack (DALI) de afastamento
integral para cursar pós-doutorado. Processo n' 23080.039251/2016-11. Relatora: Mana
José Baldessar. O parecer da relatora, favorável à solicitação de afastamento do professor
Josias Ricardo pack de afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por
unanimidade. O afastamento será realizado junto à Universidade de Aveiro Portugal. no
período de 01 de março de 201 7 a 28 de fevereiro de 2018. 6. Relatório final de estágio pós-
doutoral da professora Gislene da Salva (JOR). Processo n' 23080.073927/2014-25.
Relator: Edmilson Rampazzo Klen. Retirado de pauta devido à ausência do relator. 7.
Relatório final de estágio pós-doutoral da professora Ronice Muller de Quadros (DALI).
Processo n' 23080.034783/2015-72. Relator: Marcos Antânio Morgado de Oliveira. O
parecer do relator, favorável à aprovação do relatório final de estágio pós-doutoral da
professora Ronice Muller de Quadros, foi aprovado por unanimidade. O estágio foi realizado
junto à Universidade de Harvard, na cidade de Cambridge EUA, no período de 01 de agosto
de 2015 a 31 de julho de 2016. 8. Relatório final de estágio pós-doutoral do professor
Jorre Kanehide ]juim (JOR). Relatora: IWarília Matos Gonçalves. O parecer da relatora,
sugerindo a aprovação do relatório final de estágio pós-doutoral do professor Jorre Kanehide
ljuim. foi aprovado por unanimidade. O estágio foi realizado junto a Universidade de
Coimbrã Portugal, no período de 20 de agosto de 2012 a 3 1 de julho de 2013. A relatora, em
seu parecer, informou que o relatório foi entregue ao Departamento de Jornalismo em
28/08/]3, e que o mesmo foi aprovado em reunião do Departamento de Jornalismo em
27/09/1 3, porém, após sua aprovação pelo colegiado do departamento, por um equívoco, deu-
sa por encerrado o processo e, ao invés de ser encaminhado ao CCE e instâncias superiores,
foi arquivado na pasta do professor. 9. Solicitação da professora Cristiane Lazzarotto
Volcão (DLLV) de progressão funcional horizontal de Associado nível l para Associado
nível 11. A progressão funcional horizontal foi aprovada por unanimidade. ]0. Solicitação da
professora lzabel Christine Seara (DLLV) de progressão funcional horizontal de
Associado nível ll para Associado nível 111. A progressão funcional horizontal foi aprovada
por unanimidade. ]l. Solicitação do professor Stélio Furlan (DLLV) de progressão
funcional horizontal de Associado nível l para Associado nível 11. A progressão funcional
horizontal foi aprovada por unanimidade. ]2. ]ntervenções artísticas nos prédios do CCE.
Conselheiro Luciano informou que o artista Driin (nome artístico de Pedro Luiz Wanderley
Teixeira) fará uma palestra sobre a arte graffiti no CCE, no dia 04 de outubro, e solicita
autorização para que o artista real ize uma intervenção artística na parede do bloco A do CCE,
que dá acesso à passarela do primeiro andar do prédio. O Conselho aprovou por unanimidade
a realização da intervenção artística (graffiti) na parede do primeiro andar do bloco A do
CCE. 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, livrei a presente
ata que. se aprovada. será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 22 de setembro
de 2016
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