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ATA Nº 704 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

 
Ata da sessão extraordinária, reunião 704, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia doze de setembro de 2019, às dez horas, 
na Sala de Reuniões do CED. 
 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na Sala de 1 

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

convocado extraordinariamente pela Convocação nº 09/CED/2019, com a presença dos 3 

conselheiros: Antonio Alberto Brunetta, Diretor do CED; Roseli Zen Cerny, Vice-Diretora 4 

do CED; Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott, Subchefia do MEN; Marcos Edgar Bassi, 5 

Chefia do EED; Marcio Matias, Chefia do CIN; Marina Guazelli Soligo, Vice-Diretora 6 

CA; Juliane Mendes La Banca, Diretora NDI; Jocemara Triches, Coordenadora do Curso 7 

de Pedagogia; Danilo Piccoli Neto, Coord. do Curso de Licenciatura em Educação do 8 

Campo; Luciane Paula Vital, Coord. do Curso de Arquivologia; Andrea Brandão Lapa, 9 

Coord. PPGE; Soraya Franzoni Conde; Subcoordenação PPGE; Sandor Fernando 10 

Bringmann; Subcoordenação PROF História; Rosalba Maria Cardoso Garcia, 11 

Representante docente no CUn; Josiana Picolli, Representante Suplente EBTT do CED no 12 

CUn; Celia Regina Vendramimi, Representante do CED na Câmara de Pesquisa da UFSC; 13 

Daiane Eccel, Representante do CED na Câmara de Extensão da UFSC; Danilo Piccoli 14 

Neto, Representante Suplente do CED na Câmara de Graduação da UFSC; Isabel Cristina 15 

da Rosa, Representante Suplente dos TAEs; Sabrina Martins, Representante Suplente 16 

Discente PGCIN e Tilara Lopes de Campos, Representante Suplente Discente da Curso de 17 

Pedagogia, sob a presidência do conselheiro Antonio Alberto Brunetta, Diretor do CED. 18 

Com o quórum estabelecido, o presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos 19 

os conselheiros, em seguida apresentou novo membro do Conselho: A profa. Josiana 20 

Picolli, Representante Suplente EBTT do CED no CUn e passou à ordem do dia: 21 

1.Apreciação dos encaminhamentos da Assembleia realizada no CED no dia 22 
09/09/2019 . O Presidente fez a leitura da nota da Assembleia que contém o seguinte 23 

texto: “Aos 09 dias do mês de setembro de 2019, mediante convite encaminhado pela 24 

Direção do CED, foi realizada no hall do Bloco A do CED assembleia geral para tratar 25 

especialmente das deliberações da Assembleia Geral da UFSC realizada no dia 02 de 26 

setembro de 2019. Estiveram presentes professores, estudantes e servidores técnico-27 

administrativos. A assembleia teve início às 17h40 com informes e proposição de 28 

metodologia para o debate, os quais foram apresentados pela Direção do CED. 29 

Seguiram-se mais de 30 falas dos representantes de entidades, setores e demais presentes, 30 

as quais se encerraram por volta das 19h40, quando então teve início o processo de 31 

votação que aprovou os seguintes encaminhamentos: 1) Propor como pauta ao Conselho 32 

Universitário (CUN) a suspensão do calendário acadêmico em razão da greve estudantil; 33 
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2) Propor ao CUN que as decisões sobre a distribuição do orçamento diante do atual 34 

cenário de cortes, mas regularmente a partir de 2020, sejam tomadas no órgão colegiado 35 

máximo da instituição; 3) Propor ao Conselho de Unidade do CED a publicação de uma 36 

nota de solidariedade e reconhecimento ao movimento discente dos cursos fora do CED; 37 

4) Propor ao Conselho de Unidade do CED a publicação de uma nota em defesa das 38 

práticas democráticas na Universidade Federal da Fronteira Sul quanto ao processo de 39 

nomeação do reitor; 5) Proposição às direções do NDI, CED e CA da elaboração de um 40 

balanço sobre impactos resultantes dos cortes orçamentários; 6) Criação de uma 41 

comissão de apoio ao Colégio de Aplicação (CA) e ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil 42 

(NDI) para a construção do diálogo com as famílias dos estudantes; 7) Composição do 43 

Mobiliza CED com representantes de cada entidade, setor e curso do CED. Foram 44 

informados os cursos (graduação e pós-graduação) do CED em greve ou estado de greve, 45 

sendo eles: Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Educação do Campo (Turma 46 

Litoral), Pós-graduação em Educação, Bacharelado em Biblioteconomia; Bacharelado 47 

em Arquivologia, Bacharelado em Ciência da Informação. Os cursos de pós-graduação 48 

em Ciência da Informação e Educação Científica e Tecnológica ainda estão por realizar 49 

suas discussões. Também foi informado que os servidores técnico-administrativos 50 

realização assembleia da categoria no dia 12 de setembro às 14 horas no hall da 51 

Reitoria”. Os pontos 5, 6 e 7 foram colocados em apreciação. Após a leitura dos pontos, a 52 

profa. Célia sugeriu nova discussão acerca do ponto 5. Após deliberação do Conselho, foi 53 

definida a elaboração de um relatório, financeiro e funcional, dos impactos causados pelos 54 

cortes de verbas em cada departamento do CED, com data de entrega até dia 18/09/2019 a 55 

ser anexado no referido encaminhamento, o qual foi aprovado por unanimidade. Os pontos 56 

6 e 7 foram aprovados por unanimidade. Os pontos 1 e 2 foram colocados em apreciação. 57 

Após a leitura dos pontos, a discussão abordou, primeiramente, o ponto 1, em relação ao 58 

qual vários conselheiros indicaram concordância e apontaram sugestões na redação do 59 

respectivo pedido ao CUN. A conselheira  Tilara Lopes de Campos ponderou sobre as 60 

implicações da suspensão do calendário acadêmico poderia ocorrer o esvaziamento  do 61 

movimento estudantil. A ampla maioria dos conselheiros concordou com o pedido de 62 

suspensão do Calendário, porém, ponderando conforme indicação da conselheira Tilara 63 

ressaltou a necessidade de maior aprofundamento da discussão do ponto em questão 64 

acerca dos impactos que poderia causar nos diversos setores da UFSC. Após deliberação 65 

dos conselheiros, foi aprovado por unanimidade que, apesar de haver concordância em 66 

relação à suspensão do calendário, a questão exige maior aprofundamento, o que só pode 67 

ser realizado por discussões realizadas junto às categorias em nova assembleia, a qual será 68 

convocada oportunamente. O ponto 2 foi aprovado por unanimidade. O ponto 3 foi posto 69 

em apreciação. O Presidente fez a leitura da nota de encaminhamento da Pedagogia que 70 

consistia no seguinte texto: “O conselho de unidade do CED, reunido extraordinariamente 71 

no dia 12 de setembro de 2019, aprovou por unanimidade reiterar os termos apresentados 72 

na nota emitida em 11 de setembro de 2019 pelo Colegiado do Curso de Pedagogia e 73 

assim manifestar seu apoio aos estudantes do CED e demais discentes da UFSC em greve. 74 

Mais que apoio, reconhecemos que a mobilização é legítima e absolutamente necessária 75 

em face da gravidade das ações e propostas do Governo Federal para as Instituições 76 
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Federais de Ensino. A pauta da greve estudantil, com destaque para a reversão dos cortes 77 

nas universidades públicas e contra o projeto “Future-se!”, é também uma reivindicação 78 

de docentes, pois tais medidas comprometem seriamente a educação superior pública e de 79 

qualidade, jogando a Universidade nas mãos da iniciativa privada, dos interesses 80 

imediatos do mercado, a uma perspectiva restrita de formação humana, de pesquisa e de 81 

ciência. A redução dos gastos com educação básica e superior não se justifica num país 82 

que, de um lado, gasta a maior parte de seus recursos no pagamento de uma dívida 83 

pública que necessita ser auditada e, de outro, perdoa dívidas altíssimas de grandes 84 

empresários, em outras palavras, nos referimos a isenções fiscais. Retirar o apoio estatal 85 

à pesquisa e à ciência é condenar nosso país à subalternidade internacional. Os 86 

estudantes da UFSC em greve dão aula de cidadania, de democracia e de projeto de 87 

Universidade e de país. O futuro pertence a quem luta e aqueles que respeitam, protegem 88 

e ampliam os bens coletivos. Não ao Future-se! Pela reversão dos Cortes a Instituições 89 

Federais de Ensino! Todo apoio aos estudantes em greve! Viva a Educação e a 90 

Universidade Pública!”  Após a leitura o item 3 foi aprovado por unanimidade. O ponto 4 91 

foi posto em apreciação. O Presidente fez a leitura da nota de encaminhamento que 92 

consistia no seguinte texto: “Em respeito aos princípios da autonomia universitária e da 93 

gestão democrática, estabelecidos fundamentalmente na Constituição Federal e na LDB, 94 

o Conselho de Unidade do Centro de Ciências da Educação, reunido extraordinariamente 95 

em 12 de setembro de 2019, aprovou por unanimidade manifestar repúdio às nomeações 96 

de Reitores que ficaram em segundo ou terceiro colocados na lista tríplice ou que foram 97 

empossados pelo Presidente da República sem serem indicados pelo próprio Conselho 98 

Universitário para compor esta lista. Solidarizamo-nos com a resistência democrática 99 

que vem sendo posta em prática pela grande maioria dos colegas da Universidade 100 

Federal da Fronteira Sul (UFFS), lugar onde foi nomeado o professor Marcelo 101 

Recktenvald, candidato que nem sequer chegou ao segundo turno da Consulta Prévia e 102 

recebeu no Conselho Universitário apenas 4 votos, sendo um deles do candidato a vice na 103 

chapa. Acreditamos que a nomeação dos professores Anderson Ribeiro e Lísia Ferreira, 104 

chapa primeira colocada que alcançou 54% dos votos no segundo turno da Consulta 105 

Prévia e obteve 26 votos no Conselho Universitário da UFFS, é a saída mais adequada 106 

para garantir a estabilidade e a legitimidade políticas do processo democrático. 107 

Estaremos atentos observando esse e outros casos de intervenção e ingerência do governo 108 

federal nas Instituições Federais de Ensino Superior e nos somamos à resistência em 109 

defesa da Universidade pública, gratuita, democrática e inclusiva”.. O texto do item 4 foi 110 

aprovado por unanimidade. 2.Informes Gerais. O prof. Antonio Alberto Brunetta 111 

divulgou a Homenagem aos 50 Anos do CED, que ocorrerá no dia 17 de setembro de 112 

2019, às 16 horas, no Plenário Vereadora Olga Brasil. Nada mais havendo a tratar, o 113 

presidente da sessão deu por encerrada a reunião a qual, para constar, eu, Wagner 114 

Sturzeneker de Faria, Secretário do CED lavrei a presente ata que, se aprovada, será 115 

assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor presidente, estando a 116 

gravação (em áudio) integral da sessão à disposição em meio digital. Florianópolis, doze 117 

de setembro de dois mil e dezenove. 118 


