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ATA Nº 598 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 

 
Ata da sessão ordinária, reunião 598, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia nove de abril de 2015, às nove horas, na 
Sala de Reuniões do Bloco D do CED. 
 

Ao nono dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na Sala de 1 

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

Unidade do CED, convocado ordinariamente pela Convocação nº 08/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; Moisés Lima Dutra, Subchefe do CIN; Marina Guazzeli Soligo, Vice-6 

Diretora do Colégio de Aplicação; Eloisa Helena Teixeira Fortkamp, Diretora do NDI; 7 

Marli Dias de Souza Pinto, Coordenadora do Curso de Graduação em Biblioteconomia; 8 

Sonali Paula Molin Bedin, Coordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia; Ione 9 

Ribeiro Valle, Coordenadora do PPGE; Rosangela Schwarz Rodrigues, Coordenadora do 10 

PGCIN; Eneida Oto Shiroma, Representante do CED na Câmara de Pesquisa; Marino 11 

Mondek, Representante Discente CALPe, sob a presidência do conselheiro Nestor Manoel 12 

Habkost, Diretor do CED. O presidente da sessão abriu os trabalhos com informes e 13 

passou a palavra à professora Ione Ribeiro Valle, que aproveitou a ocasião para convidar 14 

todos os presentes para aula inaugural dos 40 anos do PPGE, que será realizada no dia 28 15 

de abril de 2015, às 9 horas, em local a confirmar. Será enviado convite com as 16 

informações adicionais. A professora Eneida Oto Shiroma também aproveitou para 17 

convidar para o Seminário do Comitê de Ética em Pesquisa, que será realizado em 29 de 18 

abril de 2015, às 9 horas, em local a confirmar. Também será enviado convite com as 19 

informações adicionais. Mencionou, ainda, o Edital PIBIC, que teve ampliação de 85 20 

bolsas, e que o CED deveria enviar seus representantes até o dia 10 de abril de 2015. O 21 

presidente solicitou que os Departamentos indicassem seus representantes para avaliação 22 

das bolsas. O professor Santiago Pich informou que o Departamento de Estudos 23 

Especializados em Educação (EED) tem uma nova servidora técnica-administrativa, 24 

Mariana Machado da Silva e agradeceu pelo empenho da Direção do CED nesta questão. 25 

O professor Antonio Alberto Brunetta comunicou que a servidora Ana Catarina Benfica 26 

Barbosa do Departamento de Metodologia de Ensino (MEN) solicitou exoneração a partir 27 

de 08 de abril de 2015. A professora Rosangela Schwarz Rodrigues informou sobre a 28 

realização do Fórum dos Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa da Região Sul, que 29 

ocorrerá entre os dias 27 e 30 de abril de 2015, em Florianópolis. O presidente informou 30 

sobre as eleições para representantes do Conselho Universitário e solicitou que os 31 

Departamentos divulgassem para seus docentes. Além disso, o presidente mencionou 32 

sobre o Edital para representação dos técnico-administrativos no Conselho da Unidade do 33 

CED. O presidente procedeu à apresentação do representante discente do Curso de 34 

Educação do Campo, Ives de Souza Oliveira, ausente na reunião, e o representante 35 

discente do Curso de Pedagogia, Marino Mondek. O presidente colocou em apreciação a 36 
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pauta da reunião, com inclusão da homologação dos processos de progressão aprovados ad 37 

referendum, o que foi aprovado por unanimidade. 1. Apreciação da Ata nº 596 – reunião 38 

ordinária do dia 26 de março de 2015, que foi provada por unanimidade. 2. Informes, 39 

que já foram mencionados no início da sessão. 3. Homologação dos processos de 40 

progressão aprovados ad referendum: a) Processo nº 23080.075250/2014-60, 41 

Requerente: Ana Cláudia de Souza, Assunto: Progressão Funcional de Adjunto IV para 42 

Associado I; b) Processo nº 23080.070306/2014-90, Requerente: Andrea Brandão Lapa, 43 

Assunto: Progressão Funcional de Adjunto IV para Associado I; c) Processo nº 44 

23080.075253/2014-01, Requerente: Clarícia Otto, Assunto: Progressão Funcional de 45 

Adjunto IV para Associado I; d) Processo nº 23080.000973/2015-96, Requerente: Claudia 46 

Regina Flores, Assunto: Progressão Funcional de Associado I para Associado II; e) 47 

Processo nº 23080.070952/2014-57, Requerente: Dulce Márcia Cruz, Assunto: Progressão 48 

Funcional de Adjunto IV para Associado I; f) Processo nº 23080.003276/2015-97, 49 

Requerente: Monica Fantin, Assunto: Progressão Funcional de Adjunto IV para Associado 50 

I; g) Processo nº 23080.041941/2012-06, Requerente: Suzani Cassiani de Souza, Assunto: 51 

Progressão Funcional de Associado I para Associado II; h) Processo nº 52 

23080.004354/2015-71, Requerente: Suzani Cassiani de Souza, Assunto: Progressão 53 

Funcional de Associado II para Associado III. Em apreciação a homologação dos 54 

processos, a qual foi aprovada por unanimidade. 4. Homologação dos processos 55 

aprovados ad referendum - Recursos do concurso do Colégio de Aplicação. a) 56 

Processo nº 23080.017422/2015-61, Requerente: Josalba Ramalho Vieira, Assunto: 57 

Encaminha documento com resposta ao recurso referente ao Edital 009/DDP/2015. O 58 

parecer desfavorável ao processo foi lido pelo professor Antonio Alberto Brunetta e foi 59 

aprovado por unanimidade. b) Processo nº 23080.017805/2015-30, Requerente: Cristiane 60 

de Lima Lidam, Assunto: Recurso de prova dissertativa de concurso para professor (a) de 61 

educação física do Colégio de Aplicação – UFSC. O parecer desfavorável ao processo foi 62 

lido pelo professor Antonio Alberto Brunetta e foi aprovado por unanimidade. 5. Processo 63 

nº 23080.003104/2015-13, Requerente: Maria Isabel Batista Serrão, Assunto: 64 

Solicitação de progressão de Associado I para Associado II, Relator: William 65 
Barbosa Vianna. O parecer favorável do relator foi lido pelo professor Moisés Lima 66 

Dutra e foi aprovado por unanimidade. 6. Processo nº 23080.070851/2014-86, 67 

Requerente: Angel Freddy Godoy Viera, Assunto: Solicitação de progressão de 68 
Associado II para Associado III, Relator: Antonio Alberto Brunetta. O parecer 69 

favorável foi lido pelo relator e aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 70 

23080.035025/2014-91, Requerente: Daniela Karine Ramos, Assunto: Solicitação de 71 
formalização da criação do LabLudens, Relatora: Clarícia Otto. Após alguns 72 

esclarecimentos, o parecer favorável da relatora foi aprovado por unanimidade. 8. 73 

Transferência de bens patrimoniais no CED. O presidente informou que, atualmente, o 74 

CED tem controle total de seu patrimônio e os docentes que assumem funções 75 

gratificadas, estão se negando a receber transferência de bens patrimoniais dos chefes 76 

anteriores, em virtude de equipamentos não encontrados, que foram extraviados ou 77 

furtados. O professor Antonio Alberto Brunetta comentou sobre as estimativas de preços 78 

inconsistentes na UFSC e que a cotação atual dos bens seria inviável. Sugeriu estabelecer 79 



 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE – CEP: 88040-900 – FLORIANÓPOLIS – SC 

TELEFONES: (48) 3721-9336 
E-mail: conselho-ced@googlegroups.com 

 
um “tempo zero” para que não se continue com a prática de repasse dos bens de um chefe 80 

para o outro e indicou a verificação dos equipamentos disponíveis nas salas que servem de 81 

depósito no CED. A professora Eloísa Helena Teixeira Fortkamp informou que a Polícia 82 

Federal solicitou à Diretora anterior do NDI que apresentasse informações a respeito dos 83 

bens patrimoniais sob sua responsabilidade, bem como esclarecimentos sobre o motivo de 84 

o Boletim de Ocorrência ter sido aberto apenas em 2015. A professora Eloisa afirmou que 85 

não irá assumir equipamentos que não foram encontrados. A professora Marli Dias de 86 

Souza Pinto informou que possui uma impressora para doação e que a professora Natacha 87 

Eugenia Janata demonstrou interesse no equipamento. O presidente solicitou que fossem 88 

verificados os procedimentos para a transferência de responsabilidade do bem com o 89 

agente patrimonial do CED e informou que os bens patrimoniais não devem ser 90 

deslocados de um local para o outro sem ser comunicado ao agente patrimonial. O 91 

professor Juares da Silva Thiesen mencionou a necessidade de um planejamento rigoroso 92 

para que uma chefia assuma de forma consciente os bens patrimoniais dos chefes 93 

anteriores e sugeriu a definição de procedimentos internos em relação à transferência de 94 

bens. O presidente afirmou que condicionar o cargo à transferência de bens, poderia causar 95 

impasses e sugeriu que, quando a carga patrimonial do chefe anterior for repassada ao 96 

próximo, os bens não encontrados já estejam em processo de averiguação. O professor 97 

Juares da Silva Thiesen sugeriu que os servidores técnico-administrativos de cada setor do 98 

CED façam um levantamento dos bens patrimoniais que existem no setor, para uma 99 

verificação global e informou sobre a expectativa do recolhimento dos bens inservíveis 100 

pelos próximos dias pelo setor responsável da UFSC. O acadêmico Marino Mondek 101 

mencionou sobre o descarte indevido de bens nos corredores do CED. A professora Ione 102 

Ribeiro Valle afirmou que a orientação recebida foi a de deixar os bens nos corredores 103 

perto das portas dos setores para recolhimento. O professor Antonio Alberto Brunetta 104 

sugeriu adotar alguns procedimentos para tratar as questões relativas aos bens patrimoniais 105 

do CED, a saber: 1) Aviso sobre a retomada/continuidade do processo de regularização do 106 

patrimônio do CED, considerando a oportunidade relativa à expectativa de entrega ao 107 

Departamento de Gestão Patrimonial da carga de bens inservíveis; 2) Envio da Resolução 108 

07/GR/2007 para conhecimento da comunidade acadêmica; 3) Identificação do agente 109 

patrimonial do CED (e-mail, foto, sala, horário de atendimento, ramal, etc.); 4) Envio de 110 

versão digital e impressa da carga patrimonial de cada servidor e a solicitação (com prazo 111 

definido) de verificação da adequação da mesma em razão dos bens que de fato estão em 112 

posse do servidor (incluindo espaço de uso exclusivo e/ou comum); 5) Solicitação de 113 

levantamento dos bens patrimoniais em espaços de uso coletivo (secretarias, 114 

departamentos, coordenadorias, laboratórios, núcleos). A proposta foi colocada em 115 

apreciação, sendo aprovada por unanimidade. O professor Juares da Silva Thiesen 116 

informou que as dúvidas sobre a carga patrimonial podem ser sanadas com o agente 117 

patrimonial do CED. O presidente solicitou que, até a adequação do patrimônio do CED, 118 

os servidores com funções administrativas assumam a carga patrimonial do chefe anterior 119 

para não dificultar aposentadorias. 9. Fechamento de acesso aos Blocos do CED. O 120 

presidente da sessão comunicou o recebimento de novos porteiros para os Blocos A e B do 121 

CED e afirmou que esta ação isolada não solucionaria inteiramente os problemas de 122 
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segurança no CED. Assim, devido à insegurança das pessoas nos Blocos do CED, sugeriu 123 

que fosse deixado somente um acesso de entrada no Bloco B, após as 19h, controlado 124 

pelos vigilantes e porteiros, a partir de 13 de abril de 2015, a fim de assegurar maior 125 

segurança às pessoas. A proposta foi colocada em votação e aprovada por maioria pelos 126 

Conselheiros presentes. 10. Avaliação do dia de mobilização do CED e 127 

encaminhamentos. A avaliação geral dos Conselheiros foi de uma mobilização muito 128 

produtiva, com bons encaminhamentos, onde as solicitações e a indignações foram 129 

expostas, levando à elaboração, por parte da Administração Central, de um calendário de 130 

atendimento da demanda referente às obras do Bloco A do CED. O presidente da sessão 131 

afirmou que todos os documentos enviados aos setores responsáveis pelas demandas na 132 

UFSC serão encaminhados em forma de processo, para que o recebimento seja registrado 133 

pelas autoridades competentes. Afirmou, ainda, que a participação do NDI foi uma ação 134 

delicada e que a ida à Reitoria e os devidos encaminhamentos não foram analisados, como 135 

foi sugerido pelo Conselho da Unidade. Em virtude da decorrência de entendimentos e 136 

conclusões das reuniões, ocorreram algumas ações: pintura e colagem de cartazes nas 137 

paredes, ocupação da sala do 5° pavimento do Bloco C pelos membros do Centro 138 

Acadêmico de Educação do Campo, os quais emitiram um Comunicado, que foi lido pelo 139 

presidente da sessão. O professor Nestor Manoel Habkost informou que tal decisão 140 

deveria ter sido analisada pela Comissão de Espaço Físico do CED. A sugestão da Direção 141 

do CED aos membros do Centro Acadêmico de Educação do Campo era de partilhar 142 

espaços com os outros Centros Acadêmicos do CED. A professora Eloísa Helena Teixeira 143 

Fortkamp comentou sobre a participação das crianças na mobilização a fim de que 144 

compreendessem o contexto do CED. Comentou, ainda, que as famílias foram informadas 145 

que as crianças iriam até o CED e que a ida até a Reitoria não estava prevista, mas o NDI 146 

não teve problemas com o fato. O professor Juares da Silva Thiesen informou sobre 147 

decisão da Direção de não acompanhar o movimento até a Reitoria, em virtude dos 148 

encaminhamentos não terem sido finalizados e por causa da delicadeza da situação do 149 

envolvimento das crianças. O acadêmico Marino Mondek demonstrou-se a favor da 150 

ocupação do hall do 5º pavimento pelo Centro Acadêmico de Educação do Campo, em 151 

virtude do espaço não estar sendo utilizado.  Quanto a ida à Reitoria, afirmou que o ato 152 

garantiu a reunião com o Gabinete da Reitora. Sobre as pinturas das paredes, disse não 153 

caber ao Conselho discutir tal questão, tendo em vista que a representação discente era 154 

minoria e por não haver representante técnico administrativo, o que faz com que a 155 

representação docente seja maioria. O presidente apontou que o Regimento do CED seria 156 

o local apropriado para propor mudança nas representações no Conselho e mencionou a 157 

impossibilidade de realizar assembleias para resolver todas as questões do CED. Além 158 

disso, afirmou que a ocupação do espaço pelo Centro Acadêmico de Educação do Campo 159 

não é legítima, pois existe uma Comissão de Espaço Físico no CED para analisar as 160 

ocupações. Completou a fala afirmando que não seria possível invalidar as decisões do 161 

Conselho em virtude da falta de representações. Em virtude do adiantado da hora, os itens 162 

11. Resposta da Reitoria às demandas do CED e 12. Dimensionamento dos Setores 163 

foram retirados de pauta. Nada mais havendo a tratar, o presidente da sessão, conselheiro 164 

Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED, deu por encerrada a reunião da qual, para 165 
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constar, eu, Tatiane Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, 166 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros presentes 167 

e pelo senhor presidente. Florianópolis, nove de abril de dois mil e quinze. 168 


