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ATA Nº 631 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

Ata da sessão ordinária, reunião 631, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia vinte e oito de abril de 2016, às nove 
horas, na Sala de Reuniões do CED. 
 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas  1 

minutos, na Sala de Reuniões do Centro de Ciências da Educação, reuniu-se o Conselho de 2 

Unidade do CED, convocado ordinariamente pela Convocação nº 05/CED/2016, com a 3 

presença dos conselheiros: Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED; Juares da Silva 4 

Thiesen, Vice-Diretor do CED; Antonio Alberto Brunetta, Chefe do MEN; Santiago Pich, 5 

Chefe do EED; William Barbosa Vianna, Chefe do CIN e Representante do CED na 6 

Câmara de Extensão; Moisés Lima Dutra, Subchefe do CIN; Josalba Ramalho Vieira, 7 

Diretora do CA; Eloísa Helena Teixeira Fortkamp, Diretora do NDI; Diana Carvalho de 8 

Carvalho, Subcoordenadora do Curso de Graduação em Pedagogia; Juliano Espezim Soares 9 

Faria, Subcoordenador do Curso de Licenciatura em Educação do Campo; Sonali Paula 10 

Molin Bedin, Coordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia; Márcio Matias, 11 

Coordenador do Curso de Graduação em Ciência da Informação; Ione Ribeiro Valle, 12 

Coordenadora do PPGE; Clarice Fortkamp Caldin, Subcoordenadora do PGCIN; Mônica 13 

Martins da Silva, Coordenadora do PPG Ensino de História; Eliete W. Bahia Costa, 14 

Representante dos TAE’s; Justina Inês Sponchiado, Representante dos TAE’s; Camila 15 

Arasaki Casarotto, Representante Discente do Curso de Pedagogia; Beatrice Andrade 16 

Ferreira, Representante Discente do Curso de Biblioteconomia, sob a presidência do 17 

conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED. Havendo quórum, o presidente 18 

iniciou a sessão pela apreciação da pauta do dia e a solicitação de inclusão do Processo nº 19 

23080.058743/2015-16, Requerente: Graziela Martins de Medeiros, Assunto: Professor - 20 

Progressão Horizontal Assistente II para III, Relator: Comissão designada pela Portaria 21 

37/CED/2016. Em apreciação, a pauta do dia foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 22 

passou-se ao item 1. Apreciação das atas 625 a 630. O presidente colocou em apreciação 23 

as atas e o professor Antonio Alberto Brunetta solicitou que fossem apreciadas numa 24 

próxima reunião, tendo em vista o curto espaço de tempo para leitura e apreciação das 25 

mesmas, o que foi acatado pelo presidente e pelos demais conselheiros. Passou-se ao 26 
próximo item da pauta. 2. Informes Gerais: A acadêmica Beatrice Andrade Ferreira 27 

mencionou a Semana Acadêmica da Biblioteconomia, realizada de onze a quinze de abril, 28 

no Auditório da Reitoria e do NDI e agradeceu o apoio de todos. O presidente parabenizou 29 

a conselheira pela organização e pelo trabalho bem sucedido. O professor Antônio Alberto 30 

Brunetta procedeu à leitura de Nota de repúdio lançada pela Sociedade Brasileira de 31 

Sociologia sobre demissões de professores e a censura ao ensino de Sociologia na Educação 32 

Básica. Comentou, ainda, sobre o caso de um colega professor de Sociologia que foi 33 

denunciado por ter se colocado contra as posturas do Regime Militar de 64. O presidente 34 

complementou a fala do professor Antônio Alberto Brunetta, informando que a mesma 35 
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polêmica foi colocada no Conselho Universitário em função de uma moção encaminhada 36 

repudiando os ataques que a área de gêneros vem sofrendo por parte de alguns movimentos, 37 

particularmente de caráter mais evangélico. Mencionou, ainda, os ataques disseminados à 38 

liberdade de produção das várias áreas de conhecimento e destacou a importância de 39 

escrever e discutir sobre isso. A professora Mônica Martins da Silva comentou sobre o 40 

crescimento do Movimento Escola Sem Partido, que já conta com aprovação de projetos de 41 

lei em alguns Estados e Municípios, cujo teor criminaliza o professor caso não seja neutro 42 

em sala de aula. Informou que em Santa Catarina ainda não acontece, mas já existem 43 

movimentos que sinalizam a adesão ao projeto. O presidente propôs a manifestação pública 44 

do Conselho de Unidade aos ataques, especialmente em relação ao controle social exercido 45 

na ação dos professores em classe. Questionou se algum Conselheiro poderia ficar 46 

responsável pela redação da nota e sugeriu que o professor Antonio Alberto Brunetta 47 

encaminhe a Nota da Sociedade Brasileira de Sociologia para divulgação pela 48 

Coordenadoria de Comunicação do CED. A servidora Justina Inês Sponchiado propôs 49 

referendar e assinar a Nota da Sociedade Brasileira de Sociologia. O professor William 50 

Barbosa Vianna solicitou informações adicionais a respeito do caso comentado pelo 51 

professor Antonio Alberto Brunetta para acompanhamento do desdobramento da situação. 52 

Informou fazer parte de uma Comissão Estadual que trabalha na Educação; conselheiro e 53 

representante da Juventude Regional Sul 4 da CNBB e demonstrou muito interesse em fazer 54 

o acompanhamento social das questões relatadas. O professor Antonio Alberto Brunetta se 55 

prontificou a disponibilizar a Nota da Sociedade Brasileira de Sociologia, bem como 56 

repassar as informações solicitadas pelo professor William Barbosa Vianna. Além disso, se 57 

propôs a redigir a Nota em relação aos ataques, juntamente com a professora Mônica 58 

Martins da Silva. O presidente agradeceu aos professores pela disposição. Continuando, a 59 

servidora Justina Inês Sponchiado perguntou sobre a possibilidade deste Conselho 60 

referendar a Nota da Sociedade Brasileira de Sociologia. O presidente propôs o apoio e a 61 

divulgação da Nota lida pelo professor Antonio Alberto Brunetta, o que foi aprovado por 62 

unanimidade. O professor Moisés Lima Dutra informou que a Comissão de Pesquisa 63 

recebeu um memorando da Comissão de Espaço Físico do CED, solicitando que fossem 64 

gerados critérios para alocação de espaço físico para grupos de pesquisa. Ficou decidido em 65 

reunião da Comissão de Pesquisa que o assunto será levado pelos coordenadores para 66 

discussão nos Colegiados dos Departamentos. No entanto, a proposta inicial que surgiu na 67 

reunião da Comissão de Pesquisa seria o compartilhamento das salas entre os grupos de 68 

pesquisa. O professor William Barbosa Vianna comentou sobre a elaboração do Regimento 69 

de Extensão do CED e mencionou a proposta da Câmara de Extensão de iniciar o processo 70 

de discussão no âmbito dos colegiados dos departamentos e centros de ensino, sugerindo-se 71 

que discutam internamente à luz da estrutura do Regimento de Extensão da UFSC. 72 

Informou que o Regimento de Extensão da UFSC já está pronto há dois meses e que já teria 73 

sido encaminhado ao Conselho Universitário, mas que ainda não entrou em pauta. Afirmou 74 

que entrou em contato com o Pró-Reitor de Extensão questionando a razão de ainda não ter 75 

sido pautado o Regimento de Extensão da UFSC no CUn; a Pró-Reitoria informou que já  76 

solicitou ao Gabinete da Reitora a inclusão do documento. A professora Diana Carvalho de 77 

Carvalho informou sobre a mudança administrativa ocorrida na Secretaria do Curso de 78 
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Pedagogia, agradeceu o apoio e o empenho da Direção na resolução deste problema e 79 

destacou outras informações a respeito do curso de Pedagogia. Sobre o NUP, a professora 80 

Diana Carvalho de Carvalho citou algumas mudanças e reorganizações administrativas; 81 

agradeceu a contribuição da servidora Justina Inês Sponchiado na substituição parcial ao 82 

servidor Rafael dos Santos Pereira, em afastamento para formação; comentou sobre a 83 

elaboração do Regimento do NUP adequado ao Regimento do CED e indagou sobre a 84 

previsão de apresentação ao Conselho de Unidade. O presidente explicou que, 85 

prioritariamente, seriam apreciados os Regimentos do NDI e Colégio de Aplicação e, em 86 

seguida, os órgãos complementares. No entanto, NDI e CA solicitaram o adiamento da 87 

discussão de seus regimentos no Conselho de Unidade que, se aprovado, será reorganizada 88 

a sequência de apresentação. O presidente parabenizou pela iniciativa e pelos novos 89 

encaminhamentos realizados pelo NUP. A professora Ione Ribeiro Valle informou que a 90 

CAPES sofreu uma sindicância minuciosa pela Advocacia Geral da União (AGU) e o PPGE 91 

recebeu uma notificação em relação à acumulação de bolsas recebidas por alunos o ano de 92 

2014, que estão sendo notificados a se manifestar, já com a indicação dos valores a serem 93 

devolvidos; informou que foram doze notificações encaminhadas para alunos do PPGE e 94 

sete para o PPGECT; comentou sobre sua preocupação com a questão de bolsas desde que 95 

assumiu a Coordenação do PPGE. A professora Mônica Martins da Silva informou que no 96 

PROFHISTORIA foi constatado problema de duplicidade de pagamento de bolsas do 97 

FNDE. O professor William Barbosa Vianna ponderou que, além da questão do acúmulo de 98 

bolsas, existe a questão das cláusulas de avaliação do desempenho do aluno; que o professor 99 

orientador precisa se manifestar em relação ao desempenho do seu aluno e que os 100 

coordenadores de pós-graduação cobrem do professor orientador as avaliações dos alunos, 101 

conforme previsto no contrato. A professora Ione Ribeiro Valle explicou que o primeiro 102 

responsável seria quem recebeu o recurso, o segundo responsável seria o professor 103 

orientador e o terceiro seria o Coordenador do Curso. Por solicitação da professora Mônica 104 

Martins da Silva, o presidente colocou em apreciação a possibilidade de alteração na pauta, 105 

passando-se o processo relatado pela referida professora para a sequência, logo após o item 106 

Informes, tendo em vista a necessidade de saída da mesma, o que foi aprovado por 107 

unanimidade. Em seguida, o presidente comentou sobre a reunião da Direção do CED com 108 

Gabinete da Reitora para tratar do andamento da Reforma do Bloco A; informou sobre a 109 

postergação da entrega do processo final, constituído pelos estudos e projetos, com todas as 110 

licenças ambientais dos órgãos técnicos necessárias para a execução da obra; entrega do 111 

processo ao CED prevista para o final de junho / início de julho; informação da Reitoria de 112 

não haver orçamento para reforma, embora tenha sido levantado que, havendo uma parte do 113 

orçamento total da obra, o Edital para licitação poderia ser realizado; exigência por parte do 114 

CED pelo cumprimento dos prazos e disponibilização de parte dos recursos na atual gestão; 115 

convite ao novo reitor para participação em reunião no CED para tratar desta e de outras 116 

questões. Em relação ao Boletim CED, o presidente informou que será lançado na próxima 117 

semana, todas as segundas-feiras no período da tarde e as informações para publicação 118 

deverão ser enviadas à Coordenadoria de Comunicação do CED. O presidente informou 119 

sobre o início das transmissões físicas da TV CED e sobre a reunião realizada entre a 120 

Direção do CED, a Coordenadoria de Comunicação e a Direção da TV UFSC para 121 
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alinhamento entre TV CED e TV UFSC; encaminhamento de documentação de acordo de 122 

cooperação TV CED/TV UFSC para assinatura de todos os envolvidos; previsão de uma 123 

hora semanal para a TV CED na TV UFSC a partir de agosto. Sobre a elaboração do 124 

Relatório de Gestão, sob responsabilidade da Coordenadoria de Comunicação, que está 125 

realizando o levantamento de informações das ações significativas desenvolvidas pelos 126 

diversos setores do CED, no período da gestão 2012-2016, que será entregue na transição da 127 

gestão à nova Direção do CED para conhecimento das ações realizadas e, se for o caso, dar 128 

continuidade a algumas políticas já implantadas no CED.  A servidora Eliete W. Bahia 129 

Costa complementou as informações sobre o Relatório de Gestão comentado a metodologia 130 

que está sendo utilizada para a elaboração do documento, que terá aproximadamente 131 

quarenta páginas, com apresentação de gráficos, caso necessário. Mencionou também sobre 132 

a Política de Comunicação que está sendo elaborada com o auxílio da bolsista Lívia, 133 

acadêmica do Curso de Jornalismo, que atua na Coordenadoria de Comunicação; 134 

apresentação do plano e do cronograma à Direção do CED; pediu a colaboração de todos 135 

para a consolidação da Política de Comunicação do CED. O presidente comentou sobre a 136 

transição da gestão do CED e apresentou as possíveis etapas do plano de atividades que 137 

serão realizadas pela Direção até o momento da nova eleição: 1) Horizontes e desafios para 138 

eleição do CED (final do mês de maio); 2) Relações entre o CED e os órgãos superiores da 139 

UFSC (agosto); 3) Candidatos, propostas, debates (outubro). O professor William Barbosa 140 

Vianna propôs a utilização da TV CED para gravação das ações relacionadas à eleição do 141 

CED. Em seguida, passou-se aos processos. O presidente apresentou o Guia do Calouro do 142 

Curso de Arquivologia, elaborado pelo Centro Acadêmico Livre de Arquivologia e orientou 143 

que trabalhos semelhantes sejam realizados pelos demais Centros Acadêmicos, e que a 144 

impressão do material pela Imprensa Universitária será custeada pela Direção do CED. 3. 145 

Processo nº 23080.018698/2016-48, Requerente: Maria das Dores Daros, Assunto: 146 
Adesão ao Programa de Serviço Voluntário, Relatora: Mônica Martins da Silva. A 147 

relatora leu o parecer favorável que foi aprovado por unanimidade. 4. Processo nº 148 

23080.065169/2015-52, Requerente: Santiago Pich, Assunto: Homologação do 149 

resultado do concurso público para a área de Educação do Campo, Relator: Antonio 150 
Alberto Brunetta. O relator leu o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade. 5. 151 

Processo nº 23080.020617/2014-16, Requerente: Suzani Cassiani de Souza, Assunto: 152 

Relatório de afastamento para Pós-Doutorado, Relatora: Rosângela Schwarz 153 
Rodrigues. A professora Eloísa Helena Teixeira Fortkamp leu o parecer favorável da 154 

relatora, que foi aprovado por unanimidade. 6. Processo nº 23080.071652/2014-95, 155 

Requerente: Maria Hermínia Lage Fernandes, Assunto: Relatório de afastamento 156 
para Pós-Doutorado, Relator: Márcio Matias. O relator leu o parecer favorável, que foi 157 

aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 23080.016776/2016-70, Requerente: Edson 158 

Marcos de Anhaia, Assunto: Afastamento para Doutorado, Relatora: Néli Suzana 159 
Quadros Britto. O professor Juliano Espezim Soares Faria, representando a relatora, 160 

informou a ausência de parecer escrito, em virtude do período de férias da professora Néli 161 

Suzana Quadros Britto. Assim, retirou-se o processo de pauta, passando-o para a próxima 162 

reunião. 8. Processo nº 23080.015936/2016-63, Requerente: José André Peres Angotti, 163 

Assunto: Adesão ao Programa de Serviço Voluntário, Relator: William Barbosa 164 
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Vianna. O relator leu o parecer favorável e, após alguns esclarecimentos e orientações dos 165 

conselheiros, encaminhou-se o processo ao Colegiado do PPGECT para ciência e 166 

manifestação, com recomendação de que, após, o processo retorne à Direção do CED para 167 

as demais providências. O presidente colocou em apreciação o parecer, acrescentado o “Em 168 

tempo” do relator, o que foi aprovado por unanimidade. 9. Processo nº 169 

23080.021154/2016-63, Requerente: Eloisa Helena Teixeira Fortkamp, Assunto: 170 
Proposta de trabalho do Regimento do NDI, Relatora: Eneida Oto Shiroma. Tendo em 171 

vista a ausência da relatora, o processo foi retirado de pauta. 10. Processo nº 172 

23080.022121/2016-31, Requerente: Josalba Ramalho Vieira, Assunto: Prorrogação de 173 
prazo para revisão do Regimento Interno do CA, Relatora: Ione Ribeiro Valle. A 174 

relatora leu o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade. O presidente informou 175 

que, conforme calendário enviado aos conselheiros, as próximas reuniões extraordinárias 176 

serão realizadas de quinze em quinze dias para apreciação dos regimentos dos órgãos 177 

complementares: LANTEC, NUP, Biblioteca, Laboratório de Periódicos e, após, NDI e CA. 178 

11. Processo nº 23080.004914/2016-78, Requerente: Alexandre Fernandez Vaz, 179 

Assunto: Sol. Progressão Classe D – Associado IV, Relator: Comissão designada pela 180 
Portaria 91/CED/2015. O professor Juares da Silva Thiesen leu o parecer favorável da 181 

Comissão, que foi aprovado por unanimidade. 12. Processo nº 23080.000508/2015-55, 182 

Requerente: Marcelo Minghelli, Assunto: Sol. redistribuição, Relator: Santiago Pich. 183 
O relator leu o parecer favorável. O professor William comentou sobre as questões políticas 184 

que envolveram o processo de redistribuição, protocolado em 2014, tendo em vista que o 185 

professor Marcelo Minghelli teria direito assegurado em virtude da redistribuição de sua 186 

cônjuge, em tratamento de saúde. Mencionou os cargos públicos expressivos ocupados pelo 187 

referido professor e a relevância de tê-lo no quadro do CIN e do CED. Informou ainda que a 188 

vaga que será ocupada pelo professor redistribuído não será subtraída das vagas do CIN, por 189 

se tratar de uma vaga judicial. Explicou que a atuação do professor Marcelo Minghelli será 190 

dentro da interdisciplinaridade dos cursos do CIN. O presidente colocou em apreciação o 191 

parecer do relator, que foi aprovado por unanimidade. 13. Processo nº 23080.058743/2015-192 

16, Requerente: Graziela Martins de Medeiros, Assunto: Professor - Progressão 193 

Horizontal Assistente II para III, Relator: Comissão designada pela Portaria 194 
37/CED/2016. O professor Juares da Silva Thiesen leu o parecer favorável da Comissão, 195 

que foi aprovado por unanimidade. Terminados os processos da pauta, o presidente passou a 196 

palavra para a professora Josalba Ramalho Vieira, que informou que o Colégio de 197 

Aplicação realizou seis concursos para professores efetivos e que precisará da aprovação no 198 

Conselho de Unidade, no máximo até o dia onze de maio. Entregou ao presidente o 199 

processo do PAAD 2016.1 do Colégio de Aplicação para apreciação na próxima reunião do 200 

Conselho de Unidade. Convidou para o seminário sobre acessibilidade que será realizado no 201 

dia dezoito de junho, em parceria com o Ministério Público, na tentativa de encerrar uma 202 

sentença judicial. Informou da mobilização do Colégio de Aplicação em relação ao Acórdão 203 

do TCU sobre invalidação de aposentadorias especiais de professores da Educação Básica 204 

que se afastaram para formação, por não contabilizar como tempo para aposentadoria 205 

especial. Comentou que o Google fez uma proposta de parceria com o Colégio de 206 

Aplicação, que foi levada ao conhecimento do Comitê Gestor de Dados e Governança da 207 
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UFSC para análise. O objeto da parceria é a utilização da plataforma Google for Education, 208 

que integra todas as ferramentas para uso e envolvimento de professores e alunos. Em 209 

contrapartida, todos os alunos precisam ter uma conta no Gmail. A proposta está sendo 210 

analisada pela SETIC. Explicou a situação complicada do Colégio de Aplicação, com 211 

professores adoecendo, falta de reposição de professores, turmas sem professor, condições 212 

precárias de trabalho. Informou que os professores estariam se organizando para realizar 213 

manifestações no dia da posse da nova reitoria. O presidente mostrou-se solidário à situação 214 

do Colégio de Aplicação e colocou-se à disposição para o que for necessário. O presidente 215 

explicou a situação da falta de água nos blocos B e C e a dificuldade de aquisição das peças, 216 

com valor total aproximado de sessenta reais, que teriam que ser adquiridas através de nota 217 

de empenho ou cartão corporativo, mas que até o momento não havia sido resolvido. 218 

Avisou que todos os esforços estavam sendo realizados para a volta da normalidade. Nada 219 

mais havendo a tratar, o presidente da sessão deu por encerrada a reunião da qual, para 220 

constar, eu, Tatiane Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, 221 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros presentes e 222 

pelo senhor presidente. Florianópolis, vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis. 223 


