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ATA Nº 602 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 

 
Ata da sessão extraordinária, reunião 602, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia vinte e um de maio de 2015, às nove horas 
e trinta minutos, na Sala de Reuniões do 
Bloco D do CED. 
 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta 1 

minutos, na Sala de Reuniões do Bloco D do Centro de Ciências da Educação (CED), reuniu-2 

se o Conselho de Unidade do CED, convocado extraordinariamente pela Convocação nº 3 

12/CED/2015, com a presença dos conselheiros: Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED; 4 

Juares da Silva Thiesen, Vice-Diretor do CED; Clarissa L. Pereira Oliveira, Subchefe do 5 

MEN; Santiago Pich, Chefe do EED; William Barbosa Vianna, Chefe do CIN e 6 

Representante do CED na Câmara de Extensão; Moisés Lima Dutra, Subchefe do CIN; 7 

Eloísa Helena Teixeira Fortkamp, Diretora do NDI; Marli Dias de Souza Pinto, 8 

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

Coordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia; Ione Ribeiro Valle, Coordenadora 10 

do PPGE; Rosângela Schwarz Rodrigues, Coordenadora do PGCIN; Carlos Alberto Marques, 11 

Coordenador do PPGECT; Eneida Oto Shiroma, Representante do CED na Câmara de 12 

Pesquisa; Eliete W. Bahia Costa, Representante dos TAE’s; Isabel Cristina da Rosa, 13 

Representante Suplente dos TAE’s; Marino Mondek, Representante Discente do CALPe; 14 

Vinícius Silva e Silva, Representante Discente do Centro Acadêmico de Arquivologia, sob a 15 

presidência do conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED. O presidente iniciou a 16 

sessão informando sobre a presença de representantes do Núcleo de Publicações (NUP), 17 

professora Patrícia Laura Torriglia e do Laboratório de Novas Tecnologias (Lantec), 18 

professora Marina Bazzo de Espíndola. A representação dos servidores técnico-19 

administrativos solicitou a retomada dos artigos anteriores, tendo em vista não terem 20 

participado das reuniões antecedentes à eleição dos representantes. Em discussão, os 21 

conselheiros não acataram a solicitação e indicaram o início da pauta a partir do último ponto 22 

discutido na última sessão, porém a proposta tinha somente o aspecto de alteração de uma 23 

palavra do artigo 5º que segundo esclarecimento da secretaria da sessão, Tatiane Terezinha da 24 

Silva Pereira, foi suprimido totalmente do regimento. A servidora Eliete W. Bahia Costa 25 

apresentou proposta elaborada em reunião prévia realizada com os servidores técnico-26 

administrativos do CED, que tratava de mudanças na estrutura da Coordenadoria de Apoio 27 

Administrativo. Após algumas discussões, ficou acordado o encaminhamento ao Conselho da 28 

Unidade de esclarecimentos em relação à proposta que oferecessem melhorias na estrutura 29 

existente. O professor Juares da Silva Thiesen sugeriu uma melhor explicitação das razões 30 

para a criação da nova estrutura. A sessão sofreu uma interrupção para informe importante do 31 

professor Juares da Silva Thiesen que conversou, por telefone, com o Chefe de Gabinete, que 32 

informou não garantir a presença da Reitora em reunião ampliada do Conselho da Unidade, a 33 

ser agendada no período da manhã ou à tarde. Diante disso, o professor Juares da Silva 34 

Thiesen indicou o agendamento da reunião extraordinária ampliada do Conselho da Unidade 35 
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no dia vinte e dois de maio do corrente ano, às dezesseis horas, que foi aprovada por 36 

unanimidade pelos conselheiros. A professora Ione Ribeiro Valle esclareceu que a carta 37 

apresentada pelos alunos à Direção do CED teria sido elaborada pelos representantes do 38 

Centro Acadêmico de Pedagogia e não representaria a Comissão de Negociação como um 39 

todo. Voltando ao assunto referente ao Regimento, passou-se ao Artigo 7. O professor 40 

William Barbosa Vianna questionou sobre a inclusão do NUP e do Lantec e a ausência de 41 

outros Núcleos e Laboratórios eventualmente existentes no CED. A professora Rosângela 42 

Schwarz Rodrigues sugeriu a identificação de todos os Laboratórios e Núcleos do CED que 43 

não fossem vinculados diretamente à Direção para discussão pelo Conselho e adequação à 44 

nova Resolução e, se fosse o caso, a posterior inclusão no Regimento. O professor William 45 

Barbosa Vianna indicou iniciar pela identificação e apresentação de cada Núcleo e 46 

Laboratório, aproveitando a presença de seus representantes. O professor Juares da Silva 47 

Thiesen recomendou que fossem especificadas quais informações cada Núcleo e Laboratório 48 

deveria trazer para serem analisadas e discutidas pelos conselheiros numa próxima reunião. 49 

Assim, o professor William Barbosa Vianna sugeriu alguns tópicos a serem contemplados 50 

pelos Núcleos e Laboratórios, a saber: abrangência, objetivos, histórico, número de 51 

servidores técnico-administrativos, número de bolsas para alunos, fontes de financiamento, 52 

publicações ou outros produtos, regimentos, professores participantes e equipamentos. A 53 

proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. A representante do 54 

NUP, professora Patrícia Laura Torriglia sugeriu uma maior articulação entre os diversos 55 

setores, núcleos e laboratórios do CED, para realização de trabalho conjunto em busca de 56 

resultados mais efetivos. A representante do Lantec, professora Marina Bazzo Espíndola 57 

apresentou um breve histórico sobre o Lantec, sua estrutura e funcionamento. O professor 58 

William Barbosa Vianna sugeriu a criação de uma Curadoria Digital, que efetuaria o 59 

gerenciamento de objetos, predominantemente digitais, promovendo a organização e o 60 

gerenciamento de espaços e suas utilizações. Diante disso, o presidente propôs a apresentação 61 

da proposição e elaboração de projeto pelo professor William Barbosa Vianna sobre a criação 62 

de uma Curadoria Digital para análise pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o 63 

presidente da sessão, conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED, deu por encerrada 64 

a reunião da qual, para constar, eu, Tatiane Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora 65 

Administrativa do CED, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelos 66 

conselheiros presentes e pelo senhor presidente. Florianópolis, vinte e um de maio de dois 67 

mil e quinze. 68 


