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ATA N.° 01/2016 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA CED

Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Pesquisa,
realizada no dia 23 de fevereiro de 2016, às 14h, na
sala de reuniões 212B do Centro de Ciências da
Educação.

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às catorze horas , reuniram-se na

sala  212B  (reuniões)  do  Centro  de  Ciências  da  Educação,  os  seguintes  membros  da  Câmara  de

Pesquisa:  Eneida Oto Shiroma (PPGE), Coordenadora; Justina Sponchiado (representante dos TAEs);

Marlene Dozol (EED), Gabriel Sanches Teixeira (MEN), Sandra Mendonça (CA) e Maria Raquel Barreto

Pinto  (NDI).  Pauta:  1)  Calendário  de  reuniões  2016;  2)  vice-coordenador  da  Câmara  de

Pesquisa/suplente  na  Câmara  UFSC;  3)  Minuta  sobre  Laboratórios  Multi  Uso  UFSC.  4.  Informes.

Iniciando a reunião  a professora Eneida deu as  boas  vindas  à  nova representante do NDI  Maria

Raquel Barreto Pinto, que trouxe os agradecimentos e despedida da colega Jodete Fulgraff, a quem

sucede, e foram igualmente registrados agradecimentos à professora recém aposentada, pelo tempo

de trabalho e convívio nesta Câmara.  Calendário de reuniões 2016: Foi decidido que as reuniões

neste semestre serão sempre nas terceiras terças feiras de cada mês, das nove às onze horas: 15 de

março; 19 de abril; 17 de maio; 21 de junho 19 de julho.  Sobre suplência na Câmara de Pesquisa

UFSC, avaliando-se a necessidade de ser doutor/a há pelo menos cinco anos e a indisponibilidade de

agenda da professora Marlene Dozol, que atende ao critério, deliberou-se por consultar o professor

Moisés  L.  Dutra  (CIN).  Sobre a  Minuta  relativa  aos  Laboratórios  Multi  Uso UFSC,  profa.  Eneida

informou  tratar-se  da  minuta  da  Portaria  Normativa  que  define  e  estabelece  as  normas  para  a

criação, o registro e o funcionamento de Laboratórios de Pesquisa Multiusuários, Setoriais e Centrais,

na  UFSC,  documento  enviado  a  cada  membro  via  correspondência  eletrônica.  Aspectos  foram

destacados e refletiu-se a respeito de pontos polêmicos. Um dos pontos destacados como polêmicos

foi o uso para atendimento da comunidade externa, pública  e privada (Art. 2),  e a recuperação do

inciso IV  do artigo  4º,  o  qual  seja “A  relevância  científica  e  a importância  da área temática  da

pesquisa  e  inovação  para  o  desenvolvimento  humano,  cultural  e  socioeconômico  sustentável  e

solidário”,   que  foi  sido  retirado  da  minuta.  Tal  minuta  deve  ser  levada  para  conhecimento  e

discussão dos pares, e pospostas encaminhadas à professora Eneida. INFORMES: O CNPq mudou a

plataforma dos Grupos de Pesquisa e há que atualizar (informar aos pares); a Secretaria das Câmaras

deverá sair da sala 100 e ainda está por definir o novo espaço – a atual  sala será ocupada pela

Coordenação do novo curso de graduação em Ciências da Informação. BOLSAS IC: novo edital está

por ser lançado em breve. CORTE DE ORÇAMENTO: Com o corte de orçamento das Universidades, os

programas de pós-graduação deverão trabalhar com 25% do orçamento.  E não havendo mais nada a

tratar,  foi encerrada a reunião e eu, Justina Sponchiado, redigi a presente ata que uma vez aprovada

será assinada pelo presidente e por mim. Florianópolis, 23 de fevereiro de 2016.
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