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ATA Nº 606 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

Ata da sessão extraordinária, reunião 606, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia dois de junho de 2015, às nove horas e 
trinta minutos, na Sala de Reuniões do CED. 
 

Ao segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta 1 

minutos, na Sala de Reuniões do Centro de Ciências da Educação, reuniu-se o Conselho 2 

de Unidade do CED, convocado extraordinariamente pela Convocação nº 16/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; Josalba Ramalho Vieira, Diretora do Colégio de Aplicação; 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; 9 

Adilson Luiz Pinto, Subcoordenador do PGCIN e Representante Suplente do CED na 10 

Câmara de Pesquisa; Carlos Alberto Marques, Coordenador do PPGECT; Gabriel Sanches 11 

Teixeira, Representante do CED no CUn; Eliete W. Bahia Costa, Representante dos 12 

TAE’s; Marino Mondek, Representante Discente do CALPe; sob a presidência do 13 

conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED. O presidente abriu os trabalhos 14 

apresentando a pauta da reunião referente à Apreciação das respostas da Reitoria 15 

relativas ao Processo nº 23080.020956/2015-75. Anunciou o retorno das atividades da 16 

Pedagogia no dia oito de junho do corrente ano, tendo em vista o cumprimento de parte 17 

dos acordos assumidos por parte da Reitoria. O presidente informou que a empresa 18 

executora da obra do Bloco A esteve no CED para analisar os serviços a serem realizados. 19 

Mencionou que a planilha de orçamento referente à primeira etapa de reforma do Bloco A 20 

apresentou um valor equivalente a cento e quarenta e quatro mil reais e afirmou que os 21 

prazos previstos no início do projeto poderiam diminuir no decorrer do tempo e que alguns 22 

protocolos já estariam sendo consolidados. O presidente colocou em apreciação os 23 

possíveis encaminhamentos para análise das respostas às demandas encaminhadas pela 24 

Reitoria: análise ponto a ponto ou avaliação global. O professor William Barbosa Vianna 25 

afirmou ter recebido, por correio eletrônico, documento complementar sobre as respostas 26 
da Reitoria e procedeu a leitura do referido documento que mencionava alguns pontos 27 

demandados pelo CED, tais como data shows, telas de projeção, tomadas e lâmpadas, 28 

lousas para salas, materiais para lousas; condicionadores de ar, extintores de incêndio, 29 

cortinas, remoção de cadeiras e substituição por novas, remoção de materiais sem uso, 30 

redes de internet, disponibilidade de salas para aulas do Curso de Pedagogia no Centro de 31 

Ciências Jurídicas (CCJ) e Centro Sócio Econômico (CSE). O professor Carlos Alberto 32 

Marques avaliou a necessidade de uma greve para que respostas a algumas demandas 33 

simples fossem atendidas e ponderou que o Conselho da Unidade tem se reunido 34 

constantemente para discutir fatos que deveriam ser rotineiros na UFSC. Afirmou ainda 35 
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que o CED tem sido pouco contemplado na alocação de recursos pela UFSC e que seria 36 

necessária uma mudança de postura na busca de mais recursos para o Centro. O professor 37 

William Barbosa Vianna solicitou encaminhamentos práticos a fim de evitar discussões 38 

desnecessárias. O professor Carlos Alberto Marques questionou se estaria contemplada no 39 

projeto de reforma do Bloco A, a instalação de elevadores no prédio, e o presidente 40 

afirmou que a questão de acessibilidade estaria incluída no novo projeto. Em relação ao 41 

fechamento com vidro dos Blocos C e D do CED, a Reitoria sugeriu que fossem utilizadas 42 

grades de ferro, o que não foi aceito pelo Conselho. O estudante Marino Mondek 43 

posicionou-se contra o fechamento dos Blocos do CED com grades e solicitou um 44 

posicionamento mais contundente da Direção do CED em relação à postura da Reitoria. A 45 

servidora Eliete W. Bahia Costa solicitou que fossem apresentados documentos 46 

comprobatórios sobre a aquisição de computadores, bem como comprovação em relação 47 

ao aceite do Exército para execução da obra do Bloco A CED e; cópia das notas de 48 

empenhos para comprovação de aquisição de materiais. O professor Santiago Pich sugeriu 49 

a exposição mensal do andamento das ações realizadas pela Reitoria. O presidente afirmou 50 

que, como foi dada ciência do compromisso assumido com o CED ao Conselho 51 

Universitário (CUn) da UFSC, a Reitoria teria que, ao final do processo, prestar contas dos 52 

resultados e ações realizadas ao referido Conselho. Por fim, o presidente sugeriu um 53 

encaminhamento para garantir o cumprimento dos acordos e compromissos assumidos 54 

pela Reitoria, exigindo a documentação necessária e as respectivas assinaturas dos 55 

responsáveis, o que foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 56 

presidente da sessão, conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED, deu por 57 

encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Tatiane Terezinha da Silva Pereira, 58 

Coordenadora Administrativa do CED, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 59 

assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor presidente. Florianópolis, 60 

dois de junho de dois mil e quinze. 61 


