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ATA Nº 594 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 

 
Ata da sessão ordinária, reunião 594, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia vinte e seis de fevereiro de 2015, às nove 
horas, na Sala 203 do Bloco “D” do CED. 
 

Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na 1 

Sala 203 do Bloco “D” do Centro de Ciências da Educação (CED), reuniu-se o Conselho 2 

de Unidade do CED, convocado ordinariamente pela Convocação nº 04/CED/2015, 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; Josalba Vieira Ramalho - Diretora do Colégio de Aplicação; Eloísa 6 

Helena T. Fortkamp - Diretora do NDI, Marli Dias de Souza Pinto - Coordenadora do 7 

curso de graduação em Biblioteconomia, Ione Ribeiro Valle - Coordenadora do PPGE, 8 

Adilson Luiz Pinto - Subcoordenador do PGCIN, Carlos Alberto Marques Coordenador do 9 

PPGECT e Eneida Oto Shiroma – representante do CED na Câmara de Pesquisa, sob a 10 

presidência do conselheiro Nestor Manoel Habkost Diretor do CED. O presidente da 11 

sessão deu início aos trabalhos com a apreciação da pauta da reunião, que foi aprovada por 12 

unanimidade. Em seguida, Josalba Vieira Ramalho - Diretora do Colégio de Aplicação 13 

expôs sua satisfação em anunciar a aprovação da proposta pedagógica de educação 14 

inclusiva a ser implementada no ano de 2015 e que já foi incluída no currículo dos 1º, 2º 7º 15 

e 9º anos do ensino fundamental a inclusão da disciplina de Libras e que nas salas onde 16 

tem alunos com deficiência há Co-docência. Finalizou com compartilhamento do objetivo 17 

de fazer do Colégio de Aplicação uma referência no ensino inclusivo. Na sequência o 18 

presidente discursou sobre os informes gerais, informando que no planejamento anual da 19 

UFSC o orçamento está com restrição orçamentaria de 30%( trinta por cento) e o CED não 20 

apareceu na distribuição. Nestor fala do Bloco “A” e que talvez não seja possível nem se 21 

quer entregar o projeto de reforma do referido Bloco nesta gestão pois, do orçamento 22 

geral, sobrou cerca de R$ 1.000.000,00 para todos os Centros e só o projeto da reforma 23 

absorveria quase metade do recurso disponível. O conselheiro Carlos Alberto Marques, diz 24 

não se surpreender, pois a história é uma repetição dos anos anteriores; comenta ainda 25 

sobre o REUNE e que foram duas gestões para cumprir uma meta. Sugere então uma 26 

manifestação, pois é muito triste o cenário atual. O presidente desabafa o quão 27 

constrangedor é o referido cenário para o CED, em reunião com a Reitora. Nestor diz 28 

ainda que é interessante ter um documento para cobrar, pedir explicações para a Reitora. A 29 

conselheira Josalba complementa dizendo que esse documento deve ser uma prioridade e 30 

Brunetta sugere a aprovação do documento após o texto ser redigido, para o devido 31 

encaminhamento à Reitora. Na sequência foi abordado o assunto sobre as reformas e 32 

consertos nas férias e a constatação de que o problema do sistema de ar-condicionado 33 

continua. Josalba questionou sobre os aparelhos de ar-condicionado/orçamentos e Nestor 34 

informou da incapacidade elétrica do CED. Ainda sobre este assunto, Brunetta fala do 35 

desencontro das informações fornecidas pelos prestadores de serviço em relação a 36 
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capacidade elétrica e ainda da constatação de que as equipes prestadoras do referido 37 

serviço são pagas para trabalharem 8 (oito) horas diárias e que trabalham, de fato, cerca de 38 

uma hora e meia por dia. Informa que tomou conhecimento de que o contrato com a 39 

empresa responsável estava vencido e as partes prorrogaram um pouco mais para dar conta 40 

da demanda, porém a situação é como se a empresa tivesse prestando um favor. Outro 41 

ponto abordado pelo presidente da sessão foi as fortes chuvas nos dias anteriores à referida 42 

reunião e da nova demanda criada por conta do fenômeno da natureza mencionado e da 43 

consequente interdição do Auditório, o qual não tem, ainda, um prazo para a conclusão 44 

dos reparos. Juares fala da caracterização de urgência para dispensa de licitação. Diante da 45 

situação a conselheira Marli Dias sugere pedir prioridade ao EFI para uso do auditório. 46 

Até a data da reunião, a Direção do CED não tinha notícias sobre o novo administrador de 47 

edifícios. Dando continuidade, Nestor coloca em apreciação as atas 588,589 e 590. Marli 48 

faz uma observação sobre um espaço em branco na ata nº 588 onde deveria ser 49 

mencionado o nome do (a) relator (a) do processo. Após o referido ajuste serão 50 

consideradas aprovadas as atas apreciadas. Dando continuidade, foi apreciado, 51 

primeiramente, o recurso impetrado pela Prof.ª Celina Maria Ramos Arruda, referente ao 52 

processo nº 23080.039895/2014-39 (Sol. Progressão Funcional a Classe E - Titular da 53 

Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico), o qual a conselheira 54 

Eloísa Helena T. Fortkamp pediu vistas na reunião extraordinária nº 593 no dia 55 

12/02/2014. Após esclarecimentos fornecidos por Marcos Vinícius, membro da CPPD, 56 

Eloísa deu voto favorável ao recurso, concordando com parecer do relator, conselheiro 57 

Santiago Pich, acatando o recurso da requerente, ou seja, parecer que propõe a nulidade da 58 

Banca Examinadora. Após a leitura do parecer, o mesmo foi colocado em votação, o qual 59 

foi aprovado por unanimidade. Em seguida o Processo nº 23080.072297/2014-71 Baixado 60 

em diligência na reunião extraordinária nº 593 no dia 12/02/2014, da requerente: 61 

ADRIANA DA COSTA, cujo assunto: Relatório Individual de Atividades com Relatoria 62 

da Profª Marli Dias de Souza Pinto foi apreciado, após relato de aprovação da solicitação 63 

da requerente, sendo o parecer aprovado por unanimidade. Brunetta salienta a importância 64 

de explicitar que a aprovação é referente ao relatório e a renovação do afastamento. Na 65 

sequência o Processo nº 23080.064040/2014-46, da requerente: DANUZA 66 

MENEGHELLO, assunto: Progressão Funcional- Vertical C4 para D1 com relatoria: 67 

Banca – Portaria 54/CED/2014 foi apreciado e aprovado por unanimidade após leitura do 68 

parecer da banca pela conselheira Marli. O próximo parecer a ser apreciado foi o referente 69 

ao Processo nº 23080.007720/2015-43, Requerente: JOSALBA VIEIRA, assunto: 70 

Apresentação dos membros da banca do concurso para o cargo de Professor de Ed. Física, 71 

o qual foi aprovado por unanimidade. O Processo nº 23080.007750 /2015-50 da 72 

requerente: JOSALBA VIEIRA, assunto: Apresentação dos membros da banca do 73 

concurso para o cargo de Professor de Ed. Geral, também foi apreciado e aprovado por 74 

unanimidade. Por fim, os processos: nº 23080.001267/2015-61 requerente: ELOÍSA 75 

HELENA TEIXEIRA FORTKAMP, assunto: Apresentação dos membros da banca do 76 

concurso para o cargo de Professor de Ed. Infantil e o processo sob nº 77 

23080.001670/2015-91 da requerente: ANA CARLA DE SOUZA, assunto: Solicitação de 78 

reconsideração - aluno Pablo de Souza Fontoura Bastos, com Relatoria: Ana Cláudia de 79 
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Souza foram apreciados e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 80 

presidente da sessão, Nestor Manoel Habkost - Diretor do CED deu por encerrada a 81 

reunião da qual, para constar, eu, Luana Schieffelbein, Coordenadora substituta de Tatiane 82 

Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, lavrei a presente ata 83 

que, se aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor 84 

presidente. Florianópolis, 26 de fevereiro do ano de dois mil e quinze. 85 


