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ATA Nº 635 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

Ata da sessão extraordinária, reunião 635, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia dezesseis de junho de 2016, às nove horas 
e trinta minutos, na Sala de Reuniões do CED. 
 

Ao décimo sexto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta 1 

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

Unidade do CED, convocado extraordinariamente pela Convocação nº 09/CED/2016, com a 3 

presença dos conselheiros: Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED; Antonio Alberto 4 

Brunetta, Chefe do MEN; Santiago Pich, Chefe do EED; William Barbosa Vianna, Chefe 5 

do CIN e Representante do CED na Câmara de Extensão; Josalba Ramalho Vieira, Diretora 6 

do CA; Eloísa Helena Teixeira Fortkamp, Diretora do NDI; Diana Carvalho de Carvalho, 7 

Subcoordenadora do Curso de Graduação em Pedagogia; Magda Teixeira Chagas, 8 

Coordenadora do Curso de Graduação em Biblioteconomia; Néli Suzana Quadros Britto, 9 

Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo; Aline Carmes Krüger, 10 

Subcoordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia; Márcio Matias, Coordenador 11 

do Curso de Graduação em Ciência da Informação; Ione Ribeiro Valle, Coordenadora do 12 

PPGE; Rosângela Schwarz Rodrigues, Coordenadora do PGCIN; Mônica Martins da Silva, 13 

Coordenadora do PPG Ensino de História; Gabriel Sanches Teixeira, Representante do CED 14 

no CUn; Eliete W. Bahia Costa, Representante dos TAE’s; Justina Inês Sponchiado, 15 

Representante dos TAE’s; Priscila Machado Borges Sena, Representante Discente do 16 

PGCIN; Bruna Reis Morgado, Representante Discente Suplente do Curso de 17 

Biblioteconomia, sob a presidência do conselheiro Nestor Manoel Habkost, Diretor do 18 

CED. O presidente iniciou a sessão informando sobre a ordem do dia para tratar 19 

especificamente dos regimentos das unidades do CED, dando continuidade à apreciação do 20 

Regimento do LANTEC e, posteriormente, o Regimento do Laboratório de Periódicos. Por 21 

solicitação da professora Rosângela Schwarz Rodrigues, Coordenadora do Laboratório de 22 

Periódicos, retirou-se de pauta a apreciação do Regimento do referido Laboratório. O 23 

presidente inverteu a ordem de apreciação, passando o Regimento do NUP para a 24 

sequência, logo após o término da apreciação do Regimento do LANTEC. A professora 25 

Magda Teixeira Chagas pediu a palavra e relatou sobre a agressão sofrida por uma aluna do 26 
Curso de Biblioteconomia, no dia sete de junho, aproximadamente às dezenove horas e 27 

vinte minutos, e os procedimentos adotados para tentar minimizar o fato ocorrido. Informou 28 

que entrou em contato com o Departamento de Segurança (DESEG/UFSC) solicitando 29 

apoio e que informaram que estavam em ronda e que não poderiam se deslocar até o local 30 

no momento. Reclamou da insegurança, da falta de apoio da própria UFSC, da necessidade 31 

da presença de responsáveis ou de uma secretaria em funcionamento no período noturno no 32 

CED. Informou que encaminhou um documento aos diretores, via e-mail, informando sobre 33 

o fato e solicitando providências. O presidente solicitou o encaminhamento de um 34 

documento formal para tratar da situação da segurança no Centro. Após, o presidente 35 
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passou aos Informes, mencionando a instalação de treze câmeras no CED, com imagens 36 

armazenadas no servidor da UFSC. A professora Magda Teixeira Chagas destacou o 37 

número reduzido de seguranças atuando nos prédios do CED e mencionou a importância da 38 

organização do CED a fim de amparar os cursos noturnos. O presidente explicou alguns 39 

pontos relacionados ao serviço de segurança na UFSC, mencionou a redução de 40 

profissionais atuando neste setor e a importância da limitação de alguns acessos no CED. 41 

Comentou sobre o projeto de instalação de computadores nas portarias para realização de 42 

monitoramento pelos porteiros. A acadêmica Bruna Reis Morgado relatou episódio de 43 

problema nas fechaduras dos Centros Acadêmicos de Biblioteconomia e de Pedagogia. O 44 

presidente propôs adotar novamente a estratégia de fechamento de algumas entradas, 45 

limitando os acessos aos blocos do CED e assegurou a solicitação de um número maior de 46 

seguranças para o CED. O professor William Barbosa Vianna ponderou que a solicitação de 47 

um número maior de profissionais não resolveria o problema de segurança e sugeriu a 48 

averiguação da razão pela recusa dos seguranças em atender o fato citado pela professora 49 

Magda Teixeira Chagas e recomendou a aplicação de responsabilização. Recomendou o 50 

agendamento de reunião com o Gabinete do Reitor para tratar do assunto e abertura de 51 

procedimento administrativo para apurar os fatos. A professora Ione Ribeiro Valle destacou 52 

o risco das pessoas e do patrimônio com a falta de segurança na UFSC. Relatou que esteve 53 

na Polícia Federal para tratar de furto no CED e que a responsabilização pelo caso foi 54 

repassada aos Coordenadores. Sugeriu o encaminhamento e a mobilização do Conselho de 55 

Unidade junto à Reitoria para tratar de aspectos da segurança de pessoas e patrimônio na 56 

UFSC. A professora Rosângela Schwarz Rodrigues destacou a falta de segurança na UFSC 57 

e a existência de muitas entradas no CED, o que torna as pessoas e ambientes vulneráveis. 58 

Sugeriu o fechamento de acessos secundários e a entrada somente pela porta principal e 59 

uma ação mais concreta no sentido de exigir da Reitoria maior segurança na UFSC. A 60 

professora Diana Carvalho de Carvalho destacou a importância de se pensar estratégias em 61 

nível de Centro, criando estrutura para o funcionamento de cursos noturnos, inclusive a 62 

possibilidade da Secretaria da Direção com horário de funcionamento no período noturno. 63 

O presidente informou que a Secretaria da Direção já funciona além do expediente da 64 

UFSC, mas que o número de servidores não seria suficiente para cobrir todos os turnos. A 65 

professora Néli Suzana Quadros Britto comentou a situação específica do Curso de 66 

Licenciatura em Educação do Campo, que tem aula em período integral no mês de janeiro. 67 

A professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp relatou uma situação ocorrida na frente do 68 

NDI de agressão entre um casal no momento em que as famílias estavam chegando para 69 

buscar as crianças. Informou que a segurança da UFSC e a Polícia Militar foram acionadas, 70 

mas nem uma nem outra apareceu para resolver o caso, que foi divulgado nas redes sociais. 71 

A professora Magda Teixeira Chagas informou que a DESEG não tem chave das cancelas 72 

da UFSC, dificultando o acesso de ambulâncias e veículos de emergência. A professora 73 

Josalba Ramalho Vieira destacou a reportagem de contracapa do Jornal Diário Catarinense 74 

de hoje sobre a discussão na UFSC de questões relacionadas à violência contra a mulher. A 75 

acadêmica Bruna Reis Morgado informou que o Centro Acadêmico de Biblioteconomia, 76 

juntamente com o Centro Acadêmico Livre de Pedagogia deliberou pela criação de um 77 

comitê de segurança entre os alunos. Sobre o fato mencionado pela professora Magda 78 



 
 
 
 

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 

 
Teixeira Chagas, a acadêmica informou que será aberto um Boletim de Ocorrência na 79 

Polícia Civil por invasão e que a vítima da agressão solicitou anonimato. O professor 80 

William Barbosa Vianna afirmou a necessidade de agir dentro da legalidade e, por se tratar 81 

de um fato público que precisa ser discutido e apurado, é necessário apresentar autoria e 82 

materialidade. O professor Márcio Matias destacou a questão de procedimentos e posturas 83 

dos profissionais que atuam na área da segurança e afirmou a necessidade de padronização 84 

dos procedimentos, exigência de protocolos e responsabilidade para melhorar a qualidade 85 

do serviço prestado. O presidente retomou os Informes, explicando a proposta de 86 

constituição de uma Política de Comunicação, sob responsabilidade da Coordenadoria de 87 

Comunicação e Relações Institucionais, cuja equipe elaborou um formulário para 88 

encaminhamento de contribuições para construção da referida Política junto ao coletivo do 89 

CED. Informou que a servidora Eliete W. Bahia Costa está visitando e realizando reuniões 90 

nos setores e solicitou que seja reforçada a necessidade de participação entre os colegas no 91 

processo de construção do instrumento. Sobre o Ciclo de Debates sobre a sucessão da 92 

Direção do CED, o presidente informou que iniciará no próximo dia vinte e nove de junho, 93 

às quatorze horas, no Auditório do CED. Explicou que na primeira etapa serão tratados os 94 

horizontes e os desafios do CED para uma próxima gestão; a segunda etapa será tratada a 95 

relação do CED com a Reitoria e as Pró-Reitorias e na terceira etapa será realizado um 96 

debate com os possíveis candidatos. O presidente mencionou a realização de concurso 97 

público para um servidor audiovisual para atuar no LANTEC, cuja vaga foi obtida pela 98 

PRODEGESP, por meio da troca entre uma vaga que estava sobrando em outra 99 

universidade federal e uma vaga administrativa da UFSC. O presidente informou sobre a 100 

mudança dos setores do CED para o andar térreo do Bloco B, concentrando os setores 101 

administrativos dos Cursos, faltando somente a mudança das Coordenadorias de Pós-102 

Graduação para o primeiro andar do mesmo Bloco. Continuando os Informes, o presidente 103 

mencionou a reunião com Reitor e outras autoridades para tratar de problemas do Colégio 104 

de Aplicação, com alguns encaminhamentos acordados para resolver questões possíveis. A 105 

professora Josalba Ramalho Vieira agradeceu o apoio do Conselho de Unidade e os 106 

encaminhamentos dados para a resolução dos problemas. O presidente comentou sobre os 107 

termos do chamado “Escola sem Partido” e propôs a elaboração de um documento contrário 108 

ao Projeto de Lei para ser apreciado na próxima reunião. A professora Ione Ribeiro Valle 109 

mencionou que na última reunião do Colegiado do EED ficou acordado que seria elaborado 110 

um documento sobre o assunto e encaminhado para apreciação pelo Conselho de Unidade. 111 

O professor William Barbosa Vianna sugeriu que o documento seja redigido de forma 112 

objetiva para se tornar efetivo. O presidente indicou que, após análise do Conselho de 113 

Unidade, o documento elaborado pelo EED seja encaminhado para apreciação no Conselho 114 

Universitário. A servidora Justina Inês Sponchiado comentou sobre a reunião com o Pró-115 

reitor de Extensão. O presidente complementou, informando que a reunião tratou da 116 

proposição de novos encaminhamentos relativos a procedimentos de Extensão e a proposta 117 

de criação de uma Escola de Extensão. O professor Antonio Alberto Brunetta avaliou a 118 

reunião com a Pró-reitoria de Extensão como deselegante e inócua, tendo em vista não 119 

apresentar objetivos nem propostas claras, além de, ao passar a palavra aos convidados, foi 120 

dito que os problemas trazidos por cada um não fossem repetidos pelos outros, a fim de 121 
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otimizar o tempo do Pró-reitor. O professor William Barbosa Vianna solicitou um 122 

encaminhamento do Conselho de Unidade de solicitação de apreciação da minuta da 123 

Resolução de Extensão amplamente discutida na UFSC durante dois anos, pautada em 124 

reunião do Conselho Universitário (CUn), com designação de relator e retirada da pauta do 125 

CUn, sendo avocada pela Pró-reitoria de Extensão atual. A professora Diana Carvalho de 126 

Carvalho destacou a importância da discussão acerca da Extensão e sugeriu a elaboração de 127 

um documento pelo Conselho de Unidade sobre o assunto. O presidente concordou e 128 

enfatizou a necessidade de um questionamento sobre a entrada do referido processo na 129 

pauta para apreciação pelo CUn e prontificou-se a questionar diretamente ao Reitor em 130 

reunião de hoje à tarde, mencionando que seria uma indagação do Conselho de Unidade do 131 

CED. A professora Néli Suzana Quadros Britto informou que nos dias seis e sete de junho 132 

foi colocada uma faixa preta na fachada do CED por estudantes do Curso de Licenciatura 133 

em Educação do Campo, que se manifestaram nacionalmente em função da conjuntura atual 134 

e das fragilidades enfrentadas pelo Curso no país. Afirmou que o evento foi de iniciativa 135 

dos próprios estudantes, realizando atividades juntamente como o Curso de Licenciatura 136 

Indígena e aula pública na Reitoria. A professora Diana Carvalho de Carvalho informou que 137 

a UFSC sediará o V Seminário de Grupos de Pesquisa sobre Crianças e Infâncias, evento 138 

nacional que ocorrerá entre os dias seis e nove de dezembro do corrente ano. O presidente 139 

relatou que acabara de receber um documento encaminhado por um conjunto de candidatos 140 

não aprovados no concurso do NDI, que argumentam sobre alguns critérios utilizados na 141 

aplicação das provas, especialmente da prova didática, solicitando que o Conselho de 142 

Unidade indefira o resultado do concurso e que seja realizada a reavaliação das provas 143 

didáticas e, em última instância, a anulação da mesma e a realização de um novo processo 144 

de prova didática. O presidente recomendou que fosse dada uma resposta ao documento. 145 

Em seguida, passou-se à apreciação do Regimento do LANTEC. A professora Zenilde 146 

Durli, representante do LANTEC, procedeu à apresentação em tela ampla. A servidora 147 

Eliete W. Bahia Costa solicitou inclusão de um inciso no Artigo 6°, que contenha 148 

articulação com o desenvolvimento de materiais de divulgação institucional para a Política 149 

de Comunicação do CED. A professora Zenilde Durli contestou a solicitação, informando 150 

que não seria atribuição do LANTEC desenvolver tais materiais para a Comunicação do 151 

CED e sim, produzir materiais para os processos de ensino e aprendizagem. O professor 152 

William Barbosa Vianna questionou as funções do LANTEC como Órgão Complementar 153 

do CED, tendo em vista que não atende a todas as solicitações do Centro. A professora 154 

Zenilde Durli afirmou que o CED também não atende todas as necessidades do LANTEC e 155 

as condições de atendimento do LANTEC são limitadas. A servidora Eliete W. Bahia Costa 156 

ponderou que, como o preâmbulo do Artigo 6° trata da Política de Comunicação do CED, 157 

entende ser importante a inclusão do inciso que aborde o assunto especificamente. Diante 158 

disso, questionou se haveria ou não a possibilidade de articulação com o LANTEC da 159 

divulgação dos materiais de comunicação do CED. Após discussão, o professor Antonio 160 

Alberto Brunetta ponderou sobre o acordo inicial de que o Regimento seria apreciado no 161 

todo e, ao final, se houvesse alguma ponderação, se abriria espaço para discussão do ponto 162 

em questão. O presidente concordou com a colocação do professor. O professor Antonio 163 

Alberto Brunetta solicitou que, antes do encerramento da reunião, fosse apreciado o texto 164 
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do inciso VI do Artigo 6º, proposto pela servidora Eliete W. Bahia Costa: “VI – Apoiar 165 

ações de comunicação na produção de materiais de divulgação institucional destinados à 166 

comunicação interna e externa do CED.” Após discussão e por uma questão de ordem e de 167 

tempo, o professor Antonio Alberto Brunetta sugeriu não deliberar acerca do tópico, mas 168 

deixar registrado quando retornar à apreciação final do documento, retornando ao Artigo 18 169 

na próxima reunião extraordinária. O encaminhamento foi acatado. Nada mais havendo a 170 

tratar, o presidente da sessão deu por encerrada a reunião da qual, para constar, eu, Tatiane 171 

Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, lavrei a presente ata que, 172 

se aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor presidente. 173 

Florianópolis, dezesseis de junho de dois mil e dezesseis. 174 


