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ATA Nº 633 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

Ata da sessão ordinária, reunião 633, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia vinte e cinco de maio de 2016, às nove 
horas, na Sala de Reuniões do CED. 
 

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na 1 

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

CED, convocado ordinariamente pela Convocação nº 07/CED/2016, com a presença dos 3 

conselheiros: Juares da Silva Thiesen, Vice-Diretor do CED; David Antonio da Costa, 4 

Representante do MEN; Santiago Pich, Chefe do EED; Josalba Ramalho Vieira, Diretora do 5 

CA; Eloísa Helena Teixeira Fortkamp, Diretora do NDI; Jéferson Silveira Dantas, 6 

Coordenador do Curso de Graduação em Pedagogia; Magda Teixeira Chagas, 7 

Coordenadora do Curso de Graduação em Biblioteconomia; Néli Suzana Quadros Britto, 8 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo; Sonali Paula Molin 9 

Bedin, Coordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia; Márcio Matias, 10 

Coordenador do Curso de Graduação em Ciência da Informação; Ione Ribeiro Valle, 11 

Coordenadora do PPGE; Rosângela Schwarz Rodrigues, Coordenadora do PGCIN; Carlos 12 

Alberto Marques, Coordenador do PPGECT; Mônica Martins da Silva, Coordenadora do 13 

PPG Ensino de História; Gabriel Sanches Teixeira, Representante do CED no CUn; Paula 14 

Balbis Garcia, Representante Discente do PGCIN; Beatrice Andrade Ferreira, 15 

Representante Discente do Curso de Biblioteconomia, sob a presidência do conselheiro 16 

Juares da Silva Thiesen, Vice-Diretor do CED, em virtude da ausência do presidente por 17 

questões de acúmulo de tarefas. Havendo quórum, o presidente em exercício iniciou a 18 

sessão pela apreciação da pauta. A professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp solicitou a 19 

retirada do item 10, Processo nº 23080.072931/2014-76, Requerente: Paulo Roberto 20 

Brzezinski, Assunto: Progressão funcional vertical da classe E-4 para S-1, Relatora: 21 
Eloisa Helena Teixeira Fortkamp, em virtude da falta de assinatura do requerente no 22 

processo. Solicitou, ainda, a inclusão de apreciação de portaria de retificação de banca de 23 

concurso do NDI. O professor Santiago Pich solicitou a inclusão da apreciação do pedido de 24 

indicação de representante da CPPD para compor a Comissão de progressão automatizada 25 

dos servidores docentes da UFSC. A professora Josalba Ramalho Vieira solicitou a inclusão 26 
na pauta da retificação de membros da banca do Concurso do Colégio de Aplicação. O 27 

presidente em exercício colocou em apreciação a nova ordem do dia, que foi aprovada por 28 

unanimidade. Em seguida, passou-se ao item 1. Apreciação das atas 625 a 631. O 29 

professor Gabriel Sanches Teixeira levantou questão referente à Ata 624, já aprovada pelo 30 

Conselho de Unidade, que tratava da apreciação do Regimento do CED, referindo-se, 31 

especificamente, à aprovação por unanimidade da Câmara de Ensino do CED. Informou 32 

que, em sua lembrança, a Câmara de Ensino havia sido excluída da votação do Regimento e 33 

solicitou esclarecimentos. O presidente em exercício esclareceu pontos da ata, ressaltando 34 

que a apreciação do tema sobre Câmara de Ensino foi realizada em duas reuniões: na 35 
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primeira, a estrutura da Câmara foi apresentada e, após ampla discussão, acordou-se no 36 

Conselho que seria recomposto o texto sobre o tema, e que os professores Juares da Silva 37 

Thiesen e Jéferson Silveira Dantas ficaram como responsáveis pela nova redação; na 38 

segunda, foi apresentada nova proposição de  composição, em termos de finalidade e 39 

operacionalidade da Câmara na relação com as outras Câmaras, que, em sua lembrança, foi 40 

aprovado por unanimidade. Questionou se, nesta ocasião, o professor Gabriel Sanches 41 

Teixeira retomou o questionamento sobre o papel da Câmara de Ensino a partir da nova 42 

proposição de composição. O professor Gabriel Sanches Teixeira respondeu positivamente 43 

e destacou que a votação não foi realizada e que, naquele momento, o Conselho decidiu 44 

pela retirada do assunto da discussão para que fosse feita uma contraproposta para o texto. 45 

Afirmou que propôs a retomada da proposta anterior apresentada e, em seguida retirada, 46 

pelo professor Antonio Alberto Brunetta, sobre a exclusão da Câmara de Ensino do 47 

Regimento, sugerindo como proposta sua. No ponto de vista do presidente em exercício, 48 

não haveria nenhuma dúvida em relação à aprovação por unanimidade. Por uma questão de 49 

ordem, a professora Ione Ribeiro Valle questionou se caberia a retomada da discussão de 50 

uma ata já aprovada e mencionou que o Conselho deveria assumir o ônus de não ter 51 

percebido antes o registro, tendo em vista que os conselheiros receberam as atas para 52 

apreciação anteriormente à discussão. O professor Carlos Alberto Marques destacou o 53 

direito de recurso sobre atas já aprovadas. Ressaltou, ainda, dois pontos distintos na 54 

discussão: primeiro, se, de fato, o Conselho teria aprovado a matéria e, segundo, a questão 55 

da aprovação por unanimidade. Destacou, também, o direito ao registro na ata atual de 56 

matérias discutidas em reuniões passadas bem como de atas já aprovadas. O professor 57 

Gabriel Sanches Teixeira discordou da opinião da professora Ione Ribeiro Valle sobre 58 

assumir o ônus de não ter percebido antes o registro na ata, destacando que o conteúdo de 59 

atas pode ser revisto a qualquer momento, desde que seja identificada alguma 60 

inconsistência. Indagou sobre possíveis consequências para a aprovação do Regimento 61 

integral, tendo em vista a pendência na ata da reunião que aprovou o referido Regimento. O 62 

presidente em exercício indagou ao professor Gabriel Sanches Teixeira qual seria sua 63 

proposição: registrar na ata de hoje ou indicação de recurso para revisão. O professor 64 

Gabriel Sanches Teixeira declarou-se favorável às duas proposições, além da retirada de 65 

pauta da ata que aprovou o Regimento do CED na íntegra, para que possa manifestar-se 66 

formalmente. O encaminhamento foi aprovado por maioria. O professor Jéferson Silveira 67 

Dantas justificou a ausência da servidora Justina Inês Sponchiado e lembrou que a mesma 68 

teria encaminhado a todos os conselheiros, via e-mail, algumas alterações nas atas. Em 69 

seguida, passou-se ao item 1. Informes. A professora Ione Ribeiro Valle informou sobre a 70 

realização do Processo Seletivo do PPGE, com novecentos e dezenove candidatos inscritos 71 

e índice de abstenção aproximado de vinte e cinco por cento. O presidente em exercício 72 

parabenizou a Coordenação e toda equipe pelo empenho e êxito na organização e realização 73 

do Processo Seletivo. Comentou sobre a reunião com o Reitor realizada no dia vinte e três 74 

de maio, confirmada às nove horas e agendada para às onze horas, o que não permitiu 75 

mobilizar o grupo de pessoas previsto para participar da reunião. Informou que a pauta da 76 

reunião foi o contexto da reforma do Bloco A, quadro de servidores e gratificações, 77 

especialmente para a implantação do Departamento de Educação do Campo. Sobre a 78 
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reunião do Reitor com os Diretores, realizada no mesmo dia vinte e três de maio, às 79 

quatorze horas, o presidente em exercício informou que o Reitor propôs que, no primeiro 80 

ano de mandato, fossem realizadas manutenções na infraestrutura dos Centros, com a 81 

disponibilização de equipes de serviços, que trabalhariam na forma de mutirões. A 82 

professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp informou que os novos contratos de serviços da 83 

UFSC prevêem o fornecimento de materiais pelas empresas contratadas, o que já vem 84 

ocorrendo com a empresa de serviços elétricos e de limpeza. A professora Magda Teixeira 85 

Chagas alertou para o problema de infiltrações do Bloco D do CED. Com relação à 86 

demanda de pessoal, o presidente em exercício informou que foi apresentado ao Reitor o 87 

quadro atualizado de servidores do CED, mas nenhuma alternativa concreta foi apresentada, 88 

apenas a possibilidade de remanejamento de servidores. Sobre a questão do serviço de 89 

limpeza, o presidente em exercício apresentou o levantamento do número de funcionários e 90 

a constatação da perda de sete deles no último ano. Informou que a Direção está trabalhando 91 

para a recomposição do quadro de funcionários deste serviço. Continuando, o presidente em 92 

exercício mencionou também o levantamento encaminhado à SETIC das necessidades de 93 

reposição de computadores para os setores administrativos do CED e a possibilidade de 94 

inclusão de novas solicitações de setores que não foram contemplados. Em relação às 95 

gratificações, o presidente em exercício informou que a expectativa da vacância das 96 

gratificações referentes ao HU/EBSERH foi frustrada e que a Pró-reitora da PRODEGESP 97 

sugeriu a utilização das Funções Complementares de Coordenação (FCC) até que as 98 

gratificações sejam disponibilizadas, o que possibilitaria a implantação provisória do 99 

Departamento, desde que a responsabilidade oficial seja assumida pela Direção do Centro. 100 

Afirmou que a demanda foi levada também ao professor Álvaro Guilhermo Rojas Lezana, 101 

Diretor Geral do Gabinete do Reitor, responsável pela redistribuição das gratificações. A 102 

professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp, em nome da Educação Básica da UFSC, 103 

demonstrou desagrado por não terem sido convidados o NDI e o Colégio de Aplicação para 104 

a reunião do Reitor com os Diretores e solicitou a elaboração de um documento para 105 

encaminhar à Reitoria. A redação do documento ficou sob responsabilidade do NDI, para 106 

anuência do Conselho de Unidade. A professora Ione Ribeiro Valle apoiou o 107 

encaminhamento em relação ao amparo à Educação Básica e destacou a constituição de 108 

uma comissão que está elaborando uma proposta de mudança na Resolução Normativa nº 109 

05/CUn/2010, que propõe inserir como permanentes os professores da Educação Básica nos 110 

Programas de Pós-graduação. A professora Josalba Ramalho Vieira informou sobre o 111 

agendamento de reunião com Reitor e Pró-reitor de Graduação, professor Felício Wessling 112 

Margotti e demonstrou preocupação com o descaso da atual Reitoria em relação à Educação 113 

Básica. Afirmou que na reunião seguinte, na presença da Vice-reitora e da associação de 114 

pais, os gestores alegaram que o problema do Colégio de Aplicação seria a falta de 115 

gerenciamento e informaram a constituição de uma comissão para verificar os números do 116 

Colégio que, a partir deste cenário, reuniu-se e decidiu tomar algumas providências 117 

internas. O presidente em exercício afirmou a necessidade do Conselho de Unidade se 118 

posicionar em defesa da Educação Básica. O professor Jéferson Silveira Dantas informou 119 

que levará a questão ao Colegiado do Curso de Pedagogia e prestou apoio e solidariedade à 120 

Educação Básica. O professor Carlos Alberto Marques destacou a falta de conhecimento e o 121 
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descaso demonstrados pelo grupo de pessoas da nova gestão em relação à Educação Básica. 122 

Sugeriu uma intervenção direta da Direção do CED em apoio à questão junto à Reitoria, 123 

cobrando respostas objetivas. A professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp enfatizou a 124 

importância de uma ação imediata, para que não se torne tarde demais, tendo em vista a 125 

possibilidade de que outras medidas irreversíveis sejam tomadas. Proposta de 126 

encaminhamento do presidente em exercício: agendamento de uma reunião com a 127 

participação da Direção do NDI, do Colégio de Aplicação e do CED para pensar as 128 

alternativas e o conjunto de ações em relação à Educação Básica. A Coordenação do Curso 129 

de Pedagogia se dispôs a participar da reunião, que ficou aberta a todos os conselheiros 130 

interessados. A data e o local serão informados posteriormente. Voltando às atas, o 131 

presidente em exercício informou que, com exceção da ata que aprovou o Regimento do 132 

CED na íntegra, todas as outras foram aprovadas por unanimidade, com as devidas 133 

alterações encaminhadas aos conselheiros, via e-mail, pela conselheira Justina Inês 134 

Sponchiado. Em seguida, passou-se ao item 3. Recurso para impugnação de membro de 135 

Banca Examinadora do Concurso do Colégio de Aplicação – Campo de conhecimento: 136 
Química, Requerente: Thiago Guimarães Costa, Relator: Antonio Alberto Brunetta. O 137 

parecer favorável do relator foi lido pelo professor David Antonio da Costa, representante 138 

do MEN, e aprovado por unanimidade, exceto pela abstenção do professor Carlos Alberto 139 

Marques, membro da referida banca. 4. Processo nº 23080.021154/2016-63, Requerente: 140 

Eloisa Helena Teixeira Fortkamp, Assunto: Proposta de trabalho do Regimento do 141 
NDI, Relatora: Eneida Oto Shiroma. A professora Sonali Paula Molin Bedin leu o 142 

parecer favorável da relatora, que foi aprovado por unanimidade. 5. Processo n° 143 

23080.024659/2016-80, Requerente: Eloisa Helena Teixeira Fortkamp, Assunto: 144 
Proposta de PAAD 2016 do NDI, Relatora: Josalba Ramalho Vieira. O parecer 145 

favorável foi lido pela relatora e aprovado por unanimidade. 6. Processo n° 146 

23080.021944/2016-49, Requerente: Josalba Ramalho Vieira, Assunto: Proposta de 147 
PAAD 2016 do Colégio de Aplicação, Relatora: Eloisa Helena Teixeira Fortkamp. O 148 

parecer favorável foi lido pela relatora e aprovado por unanimidade, condicionado à 149 

inclusão de documentos solicitados à requerente. 7. Processo n° 23080.021668/2016-19, 150 

Requerente: Helen Denise Daneres Lemos, Assunto: Cooperação Técnica, Relatora: 151 
Eloisa Helena Teixeira Fortkamp. A relatora leu o parecer favorável, que foi aprovado 152 

por unanimidade. 8. Processo nº 23080.016776/2016-70, Requerente: Edson Marcos de 153 

Anhaia, Assunto: Afastamento para cursar Doutorado, Relatora: Néli Suzana 154 
Quadros Britto. O parecer favorável foi lido pela relatora e aprovado por unanimidade, 155 

condicionado a inclusão no parecer de informações adicionais indicadas pelos conselheiros. 156 

9. Processo nº 23080.025791/2014-47, Requerente: Vinícius Medina Kern, Assunto: 157 
Relatório de Pós-doutorado, Relator: Jéferson Silveira Dantas. O parecer favorável foi 158 

lido pelo relator e aprovado por unanimidade. 10. Processo nº 23080.072931/2014-76, 159 

Requerente: Paulo Roberto Brzezinski, Assunto: Progressão funcional vertical da 160 
classe E-4 para S-1, Relatora: Eloisa Helena Teixeira Fortkamp. O processo foi retirado 161 

de pauta a pedido da relatora, em virtude da falta de assinatura do requerente no processo. 162 

Por se tratar de um professor do Colégio de Aplicação, a professora Josalba Ramalho Vieira 163 

fez alguns esclarecimentos sobre o requerente do processo. 11. Processo nº 164 
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23080.023329/2016-77, Requerente: Patrícia Laura Torriglia, Assunto: Sol. Pogressão 165 

de Associado I para Associado II, Relator: Comissão designada pela Portaria 166 
91/CED/2015. O parecer favorável foi lido pelo membro da banca, Carlos Alberto 167 

Marques, e aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se às inclusões de pauta. 12. 168 

Retificação da Portaria da Banca Examinadora do Concurso do NDI – alteração do 169 
membro externo suplente, o que foi aprovada por unanimidade. 13. Manifestação do 170 

Departamento de Estudos Especializados em Educação em relação à comissão de 171 
progressão automatizada. O professor Santiago Pich leu o documento endereçado à CPPD 172 

e à Reitoria solicitando a indicação de membro por parte da CPPD para compor a Comissão 173 

de progressão automatizada dos servidores docentes da UFSC, tendo em vista que, de 174 

acordo com a gestão central passada, a CPPD não fez tal indicação, o que inviabilizou o 175 

início do processo. O professor Carlos Alberto Marques propôs a subscrição do documento 176 

do EED e ressaltou a importância da criação de um sistema que desburocratize e resolva o 177 

problema do passivo das progressões. Diante das considerações, foram propostos dois 178 

encaminhamentos: 1) o Conselho de Unidade subscrever o documento lido pelo professor 179 

Santiago Pich; 2) aprovar a proposta do professor Carlos Alberto Marques de subscrever o 180 

documento do EED, incluindo no texto a importância da criação de um sistema que 181 

desburocratize e resolva o problema do passivo das progressões. Em apreciação, a segunda 182 

proposta foi aprovada por unanimidade. 14. Retificação da Portaria da Banca 183 

Examinadora do Concurso do Colégio de Aplicação – Campo de conhecimento 184 
Química – alteração de membro. Em apreciação, a retificação foi aprovada por 185 

unanimidade. O presidente em exercício informou sobre a realização de reunião 186 

extraordinária do Conselho de Unidade, no dia dezesseis de junho, a confirmar, para tratar 187 

da finalização da apreciação do Regimento do LANTEC e início da apreciação do 188 

Laboratório de Periódicos. O professor Carlos Alberto Marques questionou sobre a situação 189 

das atas. O presidente em exercício, juntamente com o professor Jéferson Silveira Dantas, 190 

afirmou que a criação da Câmara de Ensino foi aprovada e questionou se outros 191 

conselheiros poderiam confirmar tal situação. Sugeriu-se o registro em ata da manifestação 192 

do professor Gabriel Sanches Teixeira em relação a não aprovação por unanimidade da 193 

criação da Câmara de Ensino. Ficou acordado que o professor Gabriel Sanches Teixeira 194 

encaminhará documento manifestando-se em relação à aprovação por unanimidade da 195 

criação da Câmara de Ensino para constar em ata. A professora Josalba Ramalho Vieira 196 

pediu a palavra para comentar a respeito da aposentadoria especial. Nada mais havendo a 197 

tratar, o presidente em exercício da sessão deu por encerrada a reunião da qual, para constar, 198 

eu, Tatiane Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, lavrei a 199 

presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo 200 

senhor presidente. Florianópolis, vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis. 201 


