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ATA Nº 604 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 

 
Ata da sessão extraordinária, reunião 604, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia vinte e oito de maio de 2015, às nove 
horas e trinta minutos, no LABCON. 
 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na Sala 1 

204 do Bloco D do Centro de Ciências da Educação, reuniu-se o Conselho de Unidade do 2 

CED, convocado extraordinariamente pela Convocação nº 14/CED/2015, com a presença dos 3 

conselheiros: Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED; Juares da Silva Thiesen, Vice-Diretor 4 

do CED; Antonio Alberto Brunetta, Chefe do MEN; William Barbosa Vianna, Chefe do CIN 5 

e Representante do CED na Câmara de Extensão; Moisés Lima Dutra, Subchefe do CIN; 6 

Josalba Ramalho Vieira, Diretora do Colégio de Aplicação; Eloísa Helena Teixeira 7 

Fortkamp, Diretora do NDI; Maria Isabel Batista Serrão, Subcoordenadora do Curso de 8 

Graduação em Pedagogia; Marli Dias de Souza Pinto, Coordenadora do Curso de Graduação 9 

em Biblioteconomia; Aline Carmes Krüger, Subcoordenadora do Curso de Graduação em 10 

Arquivologia; Ione Ribeiro Valle, Coordenadora do PPGE; Gabriel Sanches Teixeira, 11 

Representante do CED no CUn; Marcelo Gules Borges, Represente Suplente do CED no 12 

CUn; Adilson Luiz Pinto, Representante Suplente do CED na Câmara de Pesquisa; Eliete W. 13 

Bahia Costa, Representante dos TAE’s; Justina Inês Sponchiado, Representante dos TAE’s; 14 

Marino Mondek, Representante Discente do CALPe; Michelle dos S. Witkowski, 15 

Representante Suplente do CA de Arquivologia, sob a presidência do conselheiro Nestor 16 

Manoel Habkost, Diretor do CED. O presidente iniciou pelos informes e procedeu à leitura 17 

do Mem. Circular 1003/2015-CCPed, que tratava da paralisação das atividades regulares do 18 

curso e prazos do Calendário Acadêmico. Além disso, informou sobre a presença de 19 

representantes da Comissão de Negociação: professores Alan K. Seki, Patrícia L. Torriglia e 20 

Astrid B. Avila e acadêmicas Hellen B. Costa e Camila A. Casarotto. O presidente anunciou 21 

a pauta do dia: Apreciação das respostas da Reitoria relativas ao Processo nº 22 

23080.020956/2015-75, e passou a palavra à Comissão de Negociação. A professora Astrid 23 

B. Avila iniciou sua fala comentando sobre a atuação conjunta da Comissão e do Conselho da 24 

Unidade. Informou sobre o Fórum dos professores na tarde do dia vinte e oito de maio do 25 

corrente ano e a assembléia dos alunos no dia primeiro de junho do corrente ano para debater 26 

assuntos relacionados à greve da Pedagogia. O professor Alan K. Seki afirmou que a Reitoria 27 

ainda não apresentou todas as garantias necessárias para suspender o movimento e que a 28 

Comissão conseguiu marcar uma reunião de negociação com a Reitoria na tarde do dia vinte 29 

e seis de maio do corrente ano. Destacou a presença do professor Juares da Silva Thiesen na 30 

referida reunião, representando a Direção do CED, numa posição de mediador. O professor 31 

Alan K. Seki procedeu à leitura e explicação dos diversos pontos mencionados no Ofício n. 32 

4/2015-CN encaminhado previamente aos Conselheiros, que tratava das propostas de 33 

negociação por parte de estudantes e professores, o qual foi destinado à Reitora. Apresentou 34 

alguns pontos imprescindíveis para o retorno de estudantes e professores às suas atividades 35 

normais e salientou a importância do respaldo do Conselho da Unidade no processo de 36 
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negociação. A professora Patrícia L. Torriglia ressaltou a importância do trabalho conjunto 37 

entre Comissão de Negociação e Conselho da Unidade, que estaria gerando bons resultados. 38 

O professor Juares da Silva Thiesen informou que, após a reunião, o Pró-Reitor de 39 

Planejamento e Orçamento, Antonio Cezar Bornia e o Prefeito do Campus, Nailor Novaes 40 

Boianovsky, acompanharam-no até as salas de aula do CED e se comprometeram a iniciar 41 

imediatamente a revisão de todas as tomadas das salas, bem como fornecer outros materiais e 42 

equipamentos necessários, como data shows. A professora Marli Dias de Souza Pinto 43 

parabenizou o trabalho da Comissão de Negociação e criticou a postura dos estudantes que se 44 

retirarem da reunião extraordinária ampliada do Conselho de Unidade, realizada no Auditório 45 

do EFI. O professor William Barbosa Vianna relatou algumas questões relacionadas ao 46 

histórico das demandas do CED, mencionou o trabalho insuficiente de algumas Pró-Reitorias, 47 

principalmente PROAD e PROPLAN, e solicitou cautela nos encaminhamentos relacionados 48 

às demandas do CED. O presidente procedeu alguns esclarecimentos em relação ao histórico 49 

de solicitações do CED e afirmou que sempre acreditou que, em determinado momento, a 50 

situação poderia sair do controle em virtude do descaso sofrido pela comunidade do CED. A 51 

professora Maria Isabel Batista Serrão solicitou esclarecimentos em relação aos espaços 52 

físicos oferecidos pela Administração Central como salas de aula provisórias para utilização 53 

pelos alunos do CED e demonstrou preocupação com o cumprimento dos cem dias letivos. A 54 

professora Patrícia L. Torriglia afirmou que foram oferecidas salas em Centros diversos e que 55 

deveriam ser ofertadas salas próximas para a realização das aulas, sem prejuízo de tempo, 56 

mas não existem garantias de que isso iria acontecer. O professor Alan K. Seki informou 57 

sobre a consulta aos Centros pela PROGRAD e afirmou que não haveria condições de ter 58 

aulas nesses locais em virtude da perda de tempo no deslocamento de um local para o outro. 59 

Acrescentou que algumas informações solicitadas sobre diversas salas não foram 60 

encaminhadas à PROGRAD na tabela de salas disponíveis. O acadêmico Marino Mondek 61 

solicitou que a Comissão de Negociação e o Conselho da Unidade continuem caminhando 62 

juntos, para que as promessas sejam cumpridas mais rapidamente, em virtude do receio do 63 

cancelamento do semestre. O professor William Barbosa Vianna sugeriu uma conversa direta 64 

entre a Direção do CED e as Direções dos Centros mais próximos, para agilizar o processo de 65 

viabilização de salas de aula para uso dos alunos do CED. O professor Juares da Silva 66 

Thiesen informou que a conversa já teria sido realizada por um servidor técnico 67 

administrativo designado para tal fim e afirmou que o maior problema de obter espaços 68 

físicos concentrados seria a fixação de horários por um longo período de tempo. A estudante 69 

Camila A. Casarotto comentou sobre a ausência de extintores de incêndio no CED e sobre o 70 

receio dos estudantes de voltar às salas de aula em virtude do risco de incêndios. O presidente 71 

informou que o processo de aquisição de extintores de incêndio estaria sendo providenciado 72 

pela Reitoria, o que levaria de trinta a quarenta e cinco dias para ser concluído. O professor 73 

Juares da Silva Thiesen informou que a ausência ou a validade vencida de extintores de 74 

incêndio são problemas gerais da UFSC e não somente do CED. O professor Alan K. Seki 75 

informou que o principal impasse seria o ponto 6 do documento, referente aos reparos 76 

imediatos nas salas de aula do CED ou a alocação de salas adequadas para a realização de 77 

aulas. Sugeriu que a Direção do CED ajude na reivindicação do cumprimento deste ponto. O 78 

professor Alan K. Seki sugeriu aguardar uma posição da Reitoria através da PROGRAD em 79 
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relação às salas de aula disponíveis nos Centros. Sugeriu, ainda, que a Direção do CED 80 

apenas encaminhasse um documento à Reitoria solicitando agilidade na resolução do item 81 

não acordado do documento. O presidente colocou em votação a proposta, que foi aprovada 82 

por maioria. Logo após, a reunião foi suspensa em virtude do adiantado do tempo. A 83 

professora Astrid B. Avila agradeceu em nome da Comissão de Negociação a possibilidade 84 

de participação na reunião do Conselho da Unidade do CED e assumiu o compromisso de 85 

encaminhar eventuais documentos de reuniões ou acordos com a Reitoria. Nada mais 86 

havendo a tratar, o presidente da sessão, conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do 87 

CED, deu por encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Tatiane Terezinha da Silva 88 

Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 89 

assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor presidente. Florianópolis, vinte 90 

e oito de maio de dois mil e quinze. 91 


