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ATA Nº 597 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE 
DO CED 
 

Ata da sessão extraordinária, reunião 597, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia vinte e seis de março de 2015, às dez 
horas, na Sala de Reuniões do Bloco D do 
CED. 
 

Ao vigésimo sexto dia do mês de março do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na Sala 1 

de Reuniões do Bloco D do Centro de Ciências da Educação (CED), reuniu-se o Conselho 2 

de Unidade do CED, convocado extraordinariamente pela Convocação nº 07/CED/2015, 3 

com a presença dos conselheiros: Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED; Antonio 4 

Alberto Brunetta, Chefe do MEN; Santiago Pich, Chefe do EED; William Barbosa 5 

Vianna, Chefe do CIN e Representante do CED na Câmara de Extensão; Moisés Lima 6 

Dutra, Subchefe do CIN; Marina Guazzeli Soligo, Vice-Diretora do Colégio de Aplicação; 7 

Cecília Hobold, Coordenadora Administrativa do NDI; Marli Dias de Souza Pinto, 8 

Coordenadora do Curso de Graduação em Biblioteconomia; Natacha Eugenia Janata, 9 

Coordenadora do Curso de Graduação em Educação do Campo; Sonali Paula Molin 10 

Bedin, Coordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia; Ione Ribeiro Valle, 11 

Coordenadora do PPGE; Adilson Luiz Pinto, Suboordenador do PGCIN; Ademir Valdir 12 

dos Santos, Representante do CED no CUn; Eneida Oto Shiroma, Representante do CED 13 

na Câmara de Pesquisa, sob a presidência do conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor 14 

do CED. O presidente da sessão abriu os trabalhos passando a palavra à Comissão 15 

designada pela Portaria 42/CED/2014 para apreciação e consulta da proposta de 16 

reformulação do Regimento do CED, Processo nº 23080.047658/2014-41, cujos membros 17 

estiveram presentes na reunião para apresentar os trabalhos realizados pela Comissão, 18 

composta pelos seguintes membros: Araci de Andrade Hillesheim, Beatriz Collere Hannf, 19 

Gleisy Regina Bóries Fachin e Justina Inês Sponchiado. Após algumas explicações sobre a 20 

organização e a sistematização dos trabalhos, a Comissão passou novamente a palavra ao 21 

presidente, que abriu a sessão aos Conselheiros para comentários e debates. O professor 22 

Antonio Alberto Brunetta sugeriu o envio do Regimento em versão digital e impressa aos 23 

membros do Conselho para apreciação e apresentação em forma de apontamentos nas 24 

reuniões posteriores. A Conselheira Cecília Hobold propôs o retorno do processo ao NDI 25 

para revisão de alguns pontos do Regimento referente ao NDI. A professora Ione Ribeiro 26 

Valle ponderou que o processo voltaria automaticamente aos setores, de acordo com o que 27 

foi discutido na reunião. Comentou também que as discussões realizadas na reunião 28 

deveriam ser levadas pelos Conselheiros aos seus respectivos setores e as contribuições 29 

trazidas para apresentação nas próximas reuniões do Conselho. A professora Beatriz 30 

Collere Hannf, membro da Comissão, relatou a falta de repasse de documentação da 31 

Comissão anterior. A servidora Justina Inês Sponchiado, também membro da Comissão, 32 

mencionou que o trabalho das duas Comissões deveria ser levado em consideração 33 

conjuntamente e que um trabalho tão importante não poderia ter sua finalização apressada. 34 
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O professor Nestor Manoel Habkost comentou que o momento seria de caminhar para 35 

frente e não retroceder, e que os conflitos existentes não poderiam inviabilizar a 36 

implementação do Regimento. Além disso, alertou que dois anos seria muito tempo para 37 

debater o tema. A professora Eneida Oto Shiroma ponderou que, por ser do Centro e não 38 

dos setores especificamente, o Regimento do CED poderia ser mais flexível e amplo. Após 39 

discussão acerca das regras utilizadas para a elaboração do Regimento, a professora Gleisy 40 

Regina Bóries Fachin, membro da Comissão, afirmou terem sido utilizadas as normas 41 

vigentes à época da realização dos trabalhos. O professor Ademir Valdir dos Santos 42 

questionou sobre a resolução de extensão que estava sob sua relatoria e que foi solicitada 43 

sua retirada pelo requerente, no caso, a Pró-Reitoria de Extensão da UFSC. Afirmou que 44 

todo o trabalho realizado foi descartado em virtude de diversas questões políticas 45 

envolvidas. A professora Beatriz Collere Hannf sugeriu aos Conselheiros a criação de uma 46 

pasta de apoio com a documentação relacionada ao processo de proposta de Regimento 47 

para apreciação nas reuniões. A servidora Justina Inês Sponchiado sugeriu a 48 

disponibilização do Regimento na Página do CED para apreciação pelos Conselheiros. 49 

Após análise da proposta, resolveu-se por não disponibilizá-lo em site para evitar possíveis 50 

polêmicas em virtude do documento ainda não estar finalizado. Aconselhou-se a adoção 51 

da proposta inicial de disponibilização do documento em versão digital e impressa 52 

encaminhada individualmente aos Conselheiros para análise conjunta com os respectivos 53 

setores. A professora Ione Ribeiro Valle sugeriu o encaminhamento da proposta inicial do 54 

professor Antonio Alberto Brunetta, que recomendou a análise das questões menos 55 

polêmicas inicialmente. Complementou sugerindo um período de aproximadamente três 56 

semanas para apreciação por parte dos Conselheiros. O professor William Barbosa Vianna 57 

recomendou a realização de uma consulta pública após a conclusão do documento. A 58 

proposta aceita pelos Conselheiros para apresentação a partir do dia 23 de abril de 2015, 59 

nas reuniões específicas para debate do tema, foi a seguinte: 1) Envio de versão impressa e 60 

digital (.doc) da versão do Regimento com os destaques da Comissão; 2) Estabelecimento 61 

de prazo final para o envio de destaques dos Conselheiros, os quais devem apresentar seus 62 

destaques, na versão digital do documento, sob a forma de: a) Inclusões; b) Exclusões; c) 63 

Alterações; 3) Os destaques enviados pelos Conselheiros serão sistematizados pela 64 

Direção do Centro e apreciados em reunião agendada para o dia 23 de abril de 2015, na 65 

qual a versão digital do documento será exibida em tela ampla para que as modificações 66 

possam ser acompanhadas simultaneamente por todos os Conselheiros. Esta tarefa implica 67 

na designação de mais uma secretária para operacionalização das mudanças no texto do 68 

Regimento, razão pela qual se solicita que os destaques sejam encaminhados, 69 

impreterivelmente, até o dia 15 de abril de 2015, escrito, preferencialmente, na forma de 70 

artigo; 4) A apreciação do documento será realizada de modo a tratar de cada artigo em 71 

específico, e mesmo naqueles em que não houver destaques, será aberta votação para 72 

aprovação do mesmo; 5) A apreciação dos destaques será organizada mediante a 73 

apresentação de uma defesa, limitada em três minutos, para cada uma das propostas, 74 

seguida da votação. Nada mais havendo a tratar, o presidente da sessão, conselheiro 75 

Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED, deu por encerrada a reunião extraordinária da 76 

qual, para constar, eu, Tatiane Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora Administrativa 77 
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do CED, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros 78 

presentes e pelo senhor presidente. Florianópolis, vinte e seis de março de dois mil e 79 

quinze. 80 


