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ATA Nº 636 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

Ata da sessão ordinária, reunião 636, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia trinta de junho de 2016, às nove horas, na 
Sala de Reuniões do CED. 
 

Ao trigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na Sala de 1 
Reuniões do Centro de Ciências da Educação, reuniu-se o Conselho de Unidade do CED, 2 

convocado ordinariamente pela Convocação nº 10/CED/2016, com a presença dos 3 
conselheiros: Juares da Silva Thiesen, Diretor em exercício do CED; Antonio Alberto 4 

Brunetta, Chefe do MEN; Santiago Pich, Chefe do EED; William Barbosa Vianna, Chefe 5 
do CIN; George Luiz França, Representante do CA; Eloísa Helena Teixeira Fortkamp, 6 

Diretora do NDI; Jéferson Silveira Dantas, Coordenador do Curso de Graduação em 7 
Pedagogia; Ângela Della Flora, Subcoordenadora do Curso de Biblioteconomia; Néli 8 

Suzana Quadros Britto, Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo; 9 
Aline Carmes Krüger, Subcoordenadora do Curso de Graduação em Arquivologia; Márcio 10 

Matias, Coordenador do Curso de Graduação em Ciência da Informação; Ione Ribeiro 11 
Valle, Coordenadora do PPGE; Clarice Fortkamp Caldin, Subcoordenadora do PGCIN; 12 

Carlos Alberto Marques, Coordenador do PPGECT; Mônica Martins da Silva, 13 
Coordenadora do PPG Ensino de História; Gabriel Sanches Teixeira, Representante do CED 14 

no CUn; Eneida Oto Shiroma, Representante do CED na Câmara de Pesquisa; Douglas 15 
Dyllon Jerônimo de Macedo, Representante do CED na Câmara de Extensão;  Eliete W. 16 

Bahia Costa, Representante dos TAE’s; Justina Inês Sponchiado, Representante dos TAE’s; 17 
Priscila Machado Borges Sena, Representante Discente do PGCIN; Bruna Reis Morgado, 18 

Representante Discente Suplente do Curso de Biblioteconomia, sob a presidência do 19 
conselheiro Juares da Silva Thiesen, Diretor em exercício do CED. Em virtude da licença 20 

capacitação por três meses do professor Nestor Manoel Habkost, Diretor do CED e 21 
presidente do Conselho de Unidade, o professor Juares da Silva Thiesen atuará como 22 

Diretor e presidente do Conselho de Unidade em exercício neste período. Havendo quórum, 23 
o presidente em exercício iniciou a sessão pela apreciação da pauta do dia. O professor 24 

Antonio Alberto Brunetta solicitou a inclusão da apreciação do Formulário para abertura de 25 
Concurso Público Professor Efetivo, Departamento de Metodologia de Ensino, 26 

Ensino/Ensino de História/Educação do Campo. O professor William Barbosa Vianna 27 
solicitou a inclusão da apreciação da representação do CED no Parque Ambiental da UFSC. 28 

Solicitou, ainda, a inclusão da apreciação da solicitação de padronização de procedimentos 29 
do Conselho de Unidade. A professora Ione do Valle Ribeiro solicitou a antecipação da 30 

apreciação do item 9 da pauta, Solicitação nº 033131/2015, Requerente: Maira Teresinha 31 
Lopes Penteado, Assunto: Solicitação de reconsideração de desistência do curso, Relator: 32 

Carlos Alberto Marques, tendo em vista a necessidade de se retirar  da sessão mais cedo em 33 
virtude de outra atividade. A professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp solicitou a 34 

retirada de pauta do item 8 da pauta, Processo nº 23080.034755/2016-36, Requerente: 35 
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Antonio Alberto Brunetta, Assunto: Reconsideração de voto em relação à mudança de nome 36 

do CED, Relatora: Eloisa Helena Teixeira Fortkamp. Solicitou, ainda, a apreciação de 37 
pedido de uso de espaço (parede) para pintura pelas crianças do NDI. O presidente em 38 

exercício esclareceu que a demanda deveria ter sido encaminhada à Comissão de Espaço 39 
Físico e Meio Ambiente, mas, como o presidente da Comissão está em período de férias e 40 

que a atividade teria prazo determinado para término, achou pertinente colocá-la em 41 
apreciação pelo Conselho de Unidade. Em apreciação, a nova ordem do dia, com inclusões, 42 

exclusões e alteração na ordem da pauta, foi aprovada por unanimidade. Em seguida, 43 
passou-se ao item 1. Apreciação da Ata 632, que foi aprovada por unanimidade, com a 44 

solicitação do professor Antonio Alberto Brunetta de inclusão do nome completo do 45 
professor Hamilton de Godoy Wielewicki, representante do MEN. Em seguida, passou-se 46 

ao item 2.Informes. A professora Mônica Martins da Silva informou que, em reunião do 47 
Colegiado, foi realizada eleição para Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 48 

Ensino de História - PROFHISTÓRIA, onde a própria professora foi reconduzida ao cargo 49 
de Coordenadora e o professor Carlos Eduardo dos Reis indicado como Subcoordenador. 50 

Informou também sobre a realização no dia vinte e seis passado, de seleção para nova turma 51 
do PROFHISTÓRIA, que deverá iniciar em agosto. A professora Eneida Oto Shiroma 52 

informou que o CED teve aumento das inscrições PIBIC, com trinta e um projetos de 53 
pesquisa inscritos. Sobre a Bolsa Produtividade CNPq, informou que o Edital estará aberto 54 

até agosto. O professor George Luiz França informou que o Colégio de Aplicação realizou 55 
eleição para Coordenação de Estágios, sendo eleita a professora Sheila Luzia Maddalozzo. 56 

O professor Antonio Alberto Brunetta informou que o Departamento de Metodologia de 57 
Ensino – MEN realizou no último dia vinte e sete um Seminário de Gestão com vistas a 58 

compartilhar os desafios da gestão do MEN bem como antecipar os debates a respeito do 59 
processo eleitoral para chefia do Departamento. O presidente em exercício parabenizou a 60 

iniciativa do professor Antonio Alberto Brunetta. A professora Ione Ribeiro Valle informou 61 
sobre a eleição para nova Coordenação do Programa de Pós-graduação em Educação – 62 

PPGE, que ocorrerá no dia sete de julho do corrente ano. O presidente em exercício 63 
informou sobre a realização da primeira etapa do Ciclo de Debates para a sucessão do CED, 64 

que ocorreu ontem, vinte e nove de junho, a partir das quatorze horas, no Auditório do 65 
CED, com participação aquém da expectativa. Avaliou o debate como bom, agradeceu a 66 

presença e solicitou uma maior mobilização nas próximas etapas. Informou sobre a 67 
articulação da formação de uma Comissão do CED para discussão das diretrizes nacionais 68 

de formação de professores, em comum com uma iniciativa da PROGRAD. O professor 69 
Antonio Alberto Brunetta mencionou que recebeu uma convocação para reunião da 70 

Comissão de elaboração do projeto pedagógico institucional da UFSC, instituída por 71 
Portaria da PROGRAD e convocada para discutir a questão. O professor Jéferson Silveira 72 

Dantas e a professora Néli Suzana Quadros Britto também receberam a referida 73 
convocação. O presidente em exercício pediu licença para incluir um ponto de pauta: 74 

Memorando n 06/2016/LANTEC – proposição de constituição de nova Coordenação Geral 75 
do LANTEC. Em apreciação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. O presidente em 76 

exercício explicou o motivo do afastamento do presidente, professor Nestor Manoel 77 
Habkost, em virtude do esgotamento do prazo do pedido de afastamento para capacitação, a 78 
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fim de não perder mais um interstício de cinco anos. Informou, ainda, sobre sua ausência do 79 

CED no período entre a tarde do dia quatro e manhã do dia seis de julho para participação 80 
em duas bancas de Mestrado na Universidade Federal da Fronteira Sul. Após o término dos 81 

Informes, passou-se aos pontos seguintes da pauta. 3. Solicitação nº 033131/2015, 82 

Requerente: Maira Teresinha Lopes Penteado, Assunto: Solicitação de reconsideração 83 
de desistência do curso, Relator: Carlos Alberto Marques. Por se tratar de mudança de 84 
objeto e não de um recurso ao Conselho de Unidade, a professora Ione Ribeiro Valle 85 

esclareceu que a instância que deveria tratar do processo é o Colegiado da Coordenação do 86 
PPGE. Assim, solicitou a retirada de pauta e o retorno do processo ao PPGE para 87 

constituição de Comissão e apreciação do parecer pelo Colegiado do referido Programa de 88 
Pós-Graduação. O procedimento foi acatado pelos conselheiros. 4. Processo nº 89 

23080.023287/2016-74, Requerente: Antonio Alberto Brunetta, Assunto: PAAD MEN, 90 
Relator: Santiago Pich. O relator leu o parecer favorável, que foi aprovado por 91 

unanimidade. 5. Processo nº 23080.036547/2016-71, Requerente: William Barbosa 92 
Vianna, Assunto: PAAD CIN, Relator: Santiago Pich. O relator leu o parecer favorável, 93 

que foi aprovado por unanimidade. 6. Processo nº 23080.009395/2015-53, Requerente: 94 

Graziela Martins de Medeiros, Assunto: Relatório de Atividades e prorrogação de 95 

afastamento de docente para formação – Doutorado, Relatora: Néli Suzana Quadros 96 
Britto. A relatora leu o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade. 7. Processo 97 

nº 23080.058498/2013-85, Requerente: Luciane Paula Vital, Assunto: Prorrogação de 98 
afastamento de docente para formação – Doutorado, Relatora: Justina Inês 99 
Sponchiado. A relatora leu o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade. 8. 100 

Processo nº 23080.038867/2014-02, Requerente: Ana Cláudia Perpétuo de Oliveira da 101 

Silva, Assunto: Prorrogação de afastamento de docente para formação – Doutorado, 102 
Relator: Jéferson Silveira Dantas. O relator leu o parecer favorável. O professor Gabriel 103 

Sanches Teixeira sugeriu a inclusão do registro de cento e vinte dias no voto, o que foi 104 
acatado pelo relator. O professor Carlos Alberto Marques questionou a concessão de cento e 105 

vinte dias de afastamento pelo Departamento, sendo que a requerente havia solicitado 106 
apenas quarenta e cinco dias e avaliou que o registro do fato no processo seria complicado. 107 

O professor Gabriel Sanches Teixeira ponderou que, se o Departamento tivesse indicado 108 
extraoficialmente sua intenção e a professora acatasse e solicitasse o prazo maior, não teria 109 

tanto problema porque não caracterizaria tal fato no processo. O professor William Barbosa 110 
Vianna explicou que a indicação dos cento e vinte dias de afastamento foi baseada nos 111 

princípios da oportunidade e da conveniência, tanto para o Departamento quanto para a 112 
requerente, com o intuito de se evitar prejuízos pedagógicos. Em apreciação, o parecer 113 

favorável do relator, acrescentado o registro do período de afastamento por cento e vinte 114 
dias, foi aprovado por unanimidade. 9. Processo nº 23080.034755/2016-36, Requerente: 115 

Antonio Alberto Brunetta, Assunto: Reconsideração de voto em relação à mudança de 116 
nome do CED, Relatora: Eloisa Helena Teixeira Fortkamp. O processo foi retirado de 117 

pauta, a pedido da relatora. 10. Petição encaminhada por grupo de candidatos 118 
reprovados no Concurso Público do NDI, Relator: Antonio Alberto Brunetta. O relator 119 

alterou a denominação “petição” por “solicitação” e procedeu à leitura do parecer em 120 
relação à solicitação dos requerentes de indeferimento do resultado do concurso pelo 121 
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Conselho de Unidade. Após ampla discussão, o presidente consultou o relator sobre a 122 

possibilidade de elaborar um parecer substitutivo de admissibilidade e não de juízo de 123 
mérito, o que foi acatado pelo relator. Em seguida, colocou-se o encaminhamento em 124 

apreciação, que foi aprovado por unanimidade, assim como o novo parecer do relator 125 
desfavorável à solicitação dos requerentes. Passou-se ao item 11. Memorando nº 126 

041/MEN/CED/2016 – Solicitação de revisão do sistema PAD/PAAD. O presidente em 127 
exercício leu o documento encaminhado pelo Departamento de Metodologia de Ensino. O 128 

professor William Barbosa Vianna destacou as alterações e o aperfeiçoamento que já vem 129 
ocorrendo no sistema PAD/PAAD e ressaltou os cuidados necessários em relação à 130 

aprovação no sistema, tanto pelos departamentos quanto pela Direção. Demonstrou-se 131 
totalmente a favor do encaminhamento de melhorias para o sistema. O professor Carlos 132 

Alberto Marques fez algumas ponderações a respeito do sistema. O professor George Luiz 133 
França destacou alguns problemas para o registro do PAAD dos professores do Colégio de 134 

Aplicação. O professor Antonio Alberto Brunetta observou que, pelo discurso dos outros 135 
professores, pode-se perceber que as melhorias ainda são bastante relativas e, finalmente, 136 

solicitou a formalização de uma solicitação do Conselho de Unidade para criação de um 137 
grupo de trabalho devidamente representado pelo CED e, se for o caso, também por outras 138 

instâncias, e que o documento seja encaminhado a todos as unidades da UFSC. O presidente 139 
em exercício propôs o seguinte encaminhamento: que o Conselho de Unidade acate a 140 

iniciativa do Departamento de Metodologia de Ensino, com as devidas alterações no texto, 141 
considerando a discussão na sessão atual e evidenciando o processo de aperfeiçoamento do 142 

sistema em andamento, bem como a necessidade de avanços. O professor William Barbosa 143 
Vianna, por sua vez, propôs acatar a proposição e, ainda, encaminhar a constituição de um 144 

grupo de trabalho, com representação do CED, para discussão sobre o assunto. Diante do 145 
exposto, o presidente em exercício propôs os seguintes encaminhamentos: apontar os 146 

elementos destacados pelo Conselho de Unidade, a partir da iniciativa do Departamento de 147 
Metodologia de Ensino, que devem ser tratados; e a participação efetiva de uma comissão 148 

no CED para tratar do aperfeiçoamento do sistema PAD/PAAD. Em apreciação, o 149 
encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Ficou acordado que o grupo de trabalho 150 

seria composto pelos docentes em cargos de gestão (coordenadores de cursos, chefes de 151 
departamentos e diretores do Centro). 12. Memorando nº 042/MEN/CED/2016 – 152 

Solicitação de encaminhamento junto aos demais órgãos para progressão funcional 153 
automática dos servidores docentes. O presidente em exercício leu o documento 154 

encaminhado pelo Departamento de Metodologia de Ensino e informou que, a partir de uma 155 
demanda do Departamento de Estudos Especializados e Educação, apreciada pelo Conselho 156 

de Unidade, um documento de igual teor (Memorando 66/CED/2016) foi encaminhado ao 157 
Gabinete do Reitor, com cópia para Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD no 158 

dia seis de junho do corrente ano. Consultado pelo presidente em exercício se o documento 159 
referendado pelo Conselho de Unidade e formalizado pela Direção do CED seria o 160 

suficiente, o professor Antonio Alberto Brunetta concordou. O presidente em exercício 161 
sugeriu que, se houver algum ponto na demanda do Departamento de Metodologia de 162 

Ensino que não tenha sido contemplada no documento encaminhado pela Direção, que seja 163 
agregado à solicitação anterior para que possa ser destinado aos respectivos órgãos. O 164 
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professor Antônio Alberto Brunetta recomendou o encaminhamento da documentação em 165 

forma de processo, para que não seja perdido o tempo da solicitação. O professor William 166 
Barbosa Vianna sugeriu que o documento do Departamento de Metodologia de Ensino seja 167 

encaminhado, da forma que está redigido, juntamente ao documento do Departamento de 168 
Estudos Especializados em Educação, como forma de reforçar àquela solicitação. Em 169 

apreciação, os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. Passou-se ao item 13. 170 

Apreciação do Formulário para abertura de Concurso Público Professor Efetivo, 171 

Departamento de Metodologia de Ensino, Ensino/Ensino de História/Educação do 172 
Campo. O professor Antonio Alberto Brunetta procedeu à leitura do documento. O 173 

professor William Barbosa Vianna lembrou que a área de lotação não é o curso e sim o 174 
departamento e questionou porque o Departamento de Educação do Campo ainda não foi 175 

instituído. O presidente em exercício informou que a Direção tem mantido contato 176 
frequente com o Gabinete da Reitoria para tratar das funções gratificadas para a instituição 177 

formal do Departamento de Educação do Campo que, inclusive já possui chefia eleita: a 178 
professora Beatriz Bittencourt Collere Hanff como Chefe do Departamento e o professor 179 

Marcelo Gules  Borges como Vice Chefe. O professor Antonio Alberto Brunetta destacou a 180 
necessidade de suprimir o trecho dos requisitos para provimento constantes no formulário, 181 

tendo em vista que o Departamento de Ensino da UFSC não aceita a utilização do termo 182 
“áreas afins”. Solicitou, ainda, o acréscimo posterior de justificativa para não exigência da 183 

titulação de Doutor. O presidente em exercício colocou em apreciação o formulário para 184 
abertura de Concurso Público Professor Efetivo, Departamento de Metodologia de Ensino, 185 

que foi aprovado por unanimidade. 14. Representação do CED no Parque Ambiental da 186 
UFSC. O professor William Barbosa Vianna relatou o processo de construção no local 187 

destinado ao Parque Ambiental da UFSC e indicou o professor Orlando Ednei Ferretti como 188 
representante do CED na Comissão. Em apreciação, a participação do CED na Comissão e a 189 

indicação do professor Orlando Ednei Ferretti como representante do Centro, foram 190 
aprovadas por unanimidade. O presidente em exercício solicitou a inclusão do informe: 15. 191 

Reunião extraordinária para tratar de processos de recursos dos Concursos do NDI e 192 
Colégio de Aplicação. O presidente em exercício informou sobre a necessidade da 193 

realização de uma reunião extraordinária no próximo dia quatro de julho, segunda-feira, 194 
para tratar de processos de recursos dos Concursos do NDI e Colégio de Aplicação. 195 

Solicitou a presença de todos os conselheiros para não haver problemas de quórum. 16. 196 
Coordenação Geral do LANTEC – Memorando n 06/2016/LANTEC. O presidente em 197 

exercício leu o documento encaminhado pelo LANTEC. A professora Marina Bazzo de 198 
Espíndola, Coordenadora em exercício do LANTEC, informou sobre a indicação da Chapa 199 

constituída pelas professoras Sônia Maria Silva Corrêa de Souza para o cargo de 200 
Coordenadora Geral e Andréa Brandão Lapa, Vice-Coordenadora. O presidente em 201 

exercício comentou que a indicação foi amplamente discutida no âmbito do LANTEC e da 202 
Direção do CED, que acatou a proposição das professoras para a Coordenação Geral do 203 

Laboratório. Em apreciação, os conselheiros referendaram, por unanimidade, a indicação 204 
acatada pela Direção do CED. 17. Solicitação de uso de espaço (parede) para pintura 205 

pelo NDI. A professora Eloisa Helena Teixeira Fortkamp solicitou autorização para 206 
realização de um trabalho de pintura das crianças, juntamente com profissionais do NDI, na 207 
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parede externa do NUP, no hall do CED, o que foi aprovado por unanimidade. Lembrando 208 

que a demanda deveria ser encaminhada à Comissão de Espaço Físico e Meio Ambiente do 209 
CED. 18. Solicitação de padronização de procedimentos do Conselho de Unidade. O 210 

professor William Barbosa Vianna propôs que os pareceres de processos sejam 211 
disponibilizados aos conselheiros antes da reunião, seguindo o mesmo procedimento do 212 

Conselho Universitário. A professora Eneida Oto Shiroma sugeriu a inclusão das 213 
convocações de reuniões do Conselho de Unidade na página do CED. O professor Antonio 214 

Alberto Brunetta solicitou que a designação de relatores de processos seja realizada de 215 
forma mais clara e, quando possível, na própria reunião do Conselho de Unidade, anterior à 216 

sessão na qual o referido parecer estiver em pauta. A proposição do professor William 217 
Barbosa Vianna foi aprovada por unanimidade, bem como a proposta da professora Eneida 218 

Oto Shiroma e, quando possível, a do professor Antonio Alberto Brunetta. Nada mais 219 
havendo a tratar, o presidente da sessão deu por encerrada a reunião da qual, para constar, 220 

eu, Tatiane Terezinha da Silva Pereira, Coordenadora Administrativa do CED, lavrei a 221 
presente ata que, se aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo 222 

senhor presidente. Florianópolis, trinta de junho de dois mil e dezesseis. 223 


