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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
Campus Universitário Trindade
Florianópolis, SC.

ATA N.° 02/2016 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PESQUISA CED
Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Pesquisa,
realizada no dia 24 de março de 2016, às 9, na sala
de reuniões 212B do Centro de Ciências da

Educação.
1Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às nove horas , reuniram-se
2na sala 212B (reuniões) do Centro de Ciências da Educação, os seguintes membros da Câmara de
3Pesquisa: Eneida Oto Shiroma (PPGE) Coordenadora, Justina Sponchiado (representante dos
4TAEs), Moisés Dutra (CIN), Rosângela S. Rodrigues (PGCIN), Gabriel Sanches Teixeira (MEN),
5Sandra Mendonça (CA) e Maria Raquel Barreto Pinto (NDI). Iniciando os trabalhos, a profa.
6Eneida informou sobre a reunião com o novo Pró-Reitor de Pesquisa realizada no CED, na qual o
7 prof. Sebastião Roberto Soares disse que pretende seguir sem rupturas em relação ao trabalho
8anterior, imprimindo características próprias no modo de gerenciar as situações, com as
9sugestões de pesquisadores; numa menção às demandas burocráticas, o mesmo defendeu que
10aos pesquisadores cabe conduzir os processos de pesquisa; destacou que pretende dar
11celeridade aos processos de tramitação que a envolvem, otimizar os recursos e fortalecer
12resultados. Ouviu sobre aspectos da pesquisa no Centro e as dificuldades com financiamento de
13suas áreas, comprometeu-se a buscar modos de financiar, criando inclusive um fundo de
14pesquisa para a Universidade, e modos de aperfeiçoar o gerenciamento das informações com
15ferramentas que dialoguem entre si – uma demanda então colocada. Por sugestão do prof. Carlos
16Alberto Marques, o CED comprometeu-se a enviar um documento contendo um levantamento
17das características e temáticas de pesquisa no Centro, no intuito de ajudar a PROPESQ a buscar
18linhas de pesquisa e financiamentos possíveis. Prosseguindo com os informes, profa. Eneida
19esclareceu sobre a composição PIBIC, formada pelos professores/as Rosangela Schwarz
20Rodrigues (CIN – presidente), Marisa Brascher Basilio Medeiros (CIN), Dulce Márcia Cruz (MEN),
21Leandro Belinaso Guimarães (MEN), Maria Aparecida Lapa de Aguiar (EED), Dr. Thiago Matias
22(CA-EF), Dr. Victor Julierme Santos da Conceição (CA/EF), Caroline Machado Momm (NDI).;
23como suplentes o MEN indicou ainda, caso houvesse necessidade, os professores Rosely Perez
24Xavier e Gabriel Sanches Teixeira (MEN). A Profa. Rosângela, que preside a comissão PIBIC CED
252016-2017, informou que conseguiram reunir-se e enviar os critérios a tempo. Outra
26comunicação feita foi de que a professora Franciele Petry passa a representar o EED, em
27substituição à professora Marlene Dozol, e que nesta data tinha compromisso previamente
28agendado. Em seguida, foi aprovada a ata da reunião anterior com as modificações sugeridas.
29Para a Comissão PIBC-Ensino Médio, profa. Eneida esclareceu que os representantes indicados
30pelo Centro são os professores Dr. Manoel Pereira Rego Teixeira dos Santos e Georges França
31(ambos do CA). O CED indicou, também, para a Comissão PIBITI, o professor Moisés Dutra.
32Sobre o tema do Espaço Físico para Grupo de Núcleos de Pesquisa, cuja Comissão [Espaço Físico]
33solicitou à Câmara contribuições para a alocação de espaço para os grupos e núcleos de pesquisa,
34foram apresentadas algumas sugestões e após análise, encaminhou-se pela realização desta
35discussão nos departamentos, CA e NDI e envio de propostas à Secretaria, que sistematiza e
36devolve á Câmara. Sobre o artigo do Regimento CED relativo à Câmara de Pesquisa, considerou37se que haveria uma centralização e sobrecarga dos mesmos membros e registra-se a sugestão
38para alteração do mesmo, indicando: “articular a constituição das Comissões de avaliação”, ao
39invés de compor. E não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reunião, e coube a
40mim, Justina Sponchiado, lavrar a presente ata. Florianópolis/SC, 24 de maio de 2016.
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