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ATA Nº 705 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 

 
Ata da sessão ordinária, reunião 705, do 
Conselho de Unidade do CED, realizada no 
dia vinte e seis de setembro de 2019, às nove 
horas, na Sala de Reuniões do CED. 
 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na 1 

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

CED, convocado ordinariamente pela Convocação nº 10/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, Subchefe do MEN; Marcos Edgar Bassi, 5 

Chefe do EED; Márcio Matias, Chefe do CIN; Edson Marcos de Anhaia, Subchefe do 6 

EDC; Edson Souza de Azevedo, Diretor do CA; Juliane Mendes Rosa La Banca, Diretora 7 

do NDI; Jocemara Triches, Coordenadora do Curso de Pedagogia; Rodrigo de Sales, 8 

Coordenador do Curso de Biblioteconomia; Danilo Picolli, Coordenação do Curso de 9 

Licenciatura em Educação do Campo; Luciane Paula Vital, Coordenadora do Curso de 10 

Arquivologia; Soraya Franzoni Conde, Subcoordenadora do PPGE; Rosalba Maria 11 

Cardoso Garcia, Representante do CED no CUn; Carolina Orquiza Cherfem, 12 

Representante Suplente do CED na Câmara de Pesquisa, Carolina Shimomura Spinelli, 13 

Representante suplente do CED na Câmara de Extensão da UFSC; Jocemara Triches, 14 

Representante do CED na Câmara de Graduação da UFSC; Danilo Picolli, Representante 15 

suplente do CED na Câmara de Graduação da UFSC; Genilson Geraldo, Representante 16 

Discente PGCIN; Jayziela Jéssica Fuck, Representante Discente do Curso de Graduação 17 

em Pedagogia, sob a presidência do Conselheiro Antonio Alberto Brunetta, Diretor do 18 

CED. Com o quórum estabelecido, o presidente abriu a reunião solicitando a participação 19 

com direito a voz  de Fábio Maria Franchini Filho, pai de João Franchini, para fazer 20 

considerações acerca do Processo n⁰ 23080.016210/2019-91. A participação foi aprovada 21 

por unanimidade, sem ressalvas. 2. Apreciação das atas das reuniões anteriores: 703 e 704. 22 

As atas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. 3. Alteração do ponto sete da 23 

pauta para o ponto um. Aprovado por unanimidade. 4. Exclusão dos processos referentes 24 

aos pontos 9, 10 e 11 da pauta. Aprovado por unanimidade. 5. Inclusão do pedido de 25 

abertura de concurso para professor do EDC, aprovado ad referendum, como ponto nove 26 

da pauta, para homologação. Aprovado por unanimidade. 6. A professora Rosalba sugere 27 

inclusão de ponto de pauta, o debate acerca da greve geral da UFSC e calendário 28 

acadêmico. Aprovada por unanimidade. O presidente apresentou a nova representante 29 

discente do Curso de Graduação em Pedagogia, Jayziela Jéssica Fuck. Em seguida, 30 

passou-se a ordem do dia: 1. Processo nº 23080.016210/2019-91; Requerente: Fabio 31 

Maria Franchini Filho; Assunto: Requerimento de dispensa de práticas de Ed. 32 
Física; Relatora: Jocemara Triches. O presidente passou a palavra ao senhor Fábio 33 
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Franchini para suas considerações. Em seguida a relatora leu o parecer desfavorável, o 34 

qual após apreciação dos conselheiros foi aprovado por unanimidade. 3. Homologação de 35 

aprovações ad referendum: a) Processo nº 23080.058283/2019-50, Assunto: Abertura 36 

de Concurso vestibular da décima primeira turma 2020 do Curso de Licenciatura em 37 
Educação do Campo, Requerente: Danilo Picolli Neto (EDC). Homologação aprovada 38 

por unanimidade. 4. Processo nº 23080.014540/2019-41; Requerente: Giandrea Reuss 39 

Strenzel; Assunto: Relatório de Estágio Pós-doutorado; Relator: Rodrigo de Sales. O 40 

relator leu o parecer favorável e foi aprovado por unanimidade. 5. Processo nº 41 

23080.075124/2017-58; Requerente: David Antonio da Costa; Assunto: Relatório de 42 
Estágio Pós-doutorado; Relator: Márcio Matias. O relator leu o parecer favorável e foi 43 

aprovado por unanimidade. 6. Processo nº 23080.018686/2018-85; Requerente: Zenilde 44 

Durli; Assunto: Relatório de Estágio Pós-doutorado; Relatora: Luciane Paula Vital. 45 
A relatora leu o parecer favorável e foi aprovado por unanimidade. 7. Processo nº 46 

23080.005536/2018-10; Requerente: Gabriela Furlan Carcaioli; Assunto: Relatório 47 
final de afastamento Doutorado; Relatora: Célia Regina Vendramini. O Presidente leu 48 

o parecer favorável e foi aprovado por unanimidade. 8. Processo nº 23080.005148/2019-49 

10; Requerente: Cássia Cilene de Almeida Chalá Machado; Assunto: Alteração 50 

Afastamento parcial para formação (Pós-graduação) para afastamento integral; 51 
Relatora: Juliane Mendes La Banca. A relatora leu o parecer favorável e foi aprovado 52 

por unanimidade. 9. Assunto: Formulário de Abertura de Concurso Público para 53 

Professor Campo de Conhecimento Ensino / ensino de História/ Educação do Campo, 54 
Requerente: EDC. Homologação aprovada por unanimidade. Formulário de Abertura 55 

de Concurso Público para Professor Campo de Conhecimento Ensino / Ensino de 56 
Ciências e Biologia/ Educação do Campo, Requerente: EDC. Homologação aprovada 57 

por unanimidade. 11. Conjuntura UFSC relacionada à greve dos estudantes, questões 58 

relacionadas ao calendário acadêmico e os impactos dos cortes orçamentários nos 59 
departamentos do CED. O Presidente abriu a palavra para uma rodada de discussão 60 

acerca dos temas propostos e dos impactos causados pelos cortes no orçamento da UFSC. 61 

Rosalba relatou que gostaria de escutar os estudantes a respeito de como estaria a 62 

discussão sobre o cancelamento do calendário escolar e sobre as razões de o 63 

encaminhamento da assembleia não ter sido levado ao CUn e retornado ao Conselho de 64 

Unidade para novo debate. Jayziela disse não ter informações a respeito, mas disse que 65 

haverá uma assembleia dos estudantes neste dia às 14hs para maiores definições. Juliane 66 

questionou sobre documento com as informações dos impactos dos cortes nos 67 

departamentos e Brunetta fez um breve relato sobre este documento que se encontra em 68 

anexo no final desta Ata. Márcio relatou a instabilidade com a falta de recursos, pois 69 

desestrutura todo o planejamento de gastos e Juliane complementa destacando que após a 70 

mudança na metodologia de compras, não conseguiu realizar a licitação e gastar o recurso 71 

por conta nos novos prazos. Rodrigo afirmou ainda não ter a relação dos impactos gerados 72 

pelos cortes, mas se propôs a entregar esta relação o quanto antes e fez um questionamento 73 

sobre a situação da greve dos estudantes e do impacto no calendário escolar, já que 74 

segundo a resolução da Reitoria, não haveria prejuízo de notas e faltas para os alunos. 75 

Edson de Azevedo relatou a situação dos bolsistas do CA com a greve e que com a 76 
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instabilidade no atendimento aos alunos com necessidades especiais. Ainda segundo 77 

Edson de Azevedo, na parte financeira, do CA, houve uma redução de 30% no duodécimo 78 

a partir do mês de junho e o que está evitando a falta total de recursos é a prática de 79 

migração dos recursos do Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação 80 

Básica das Instituições Federais de Ensino Superior (CONDICAp) para a conta de custeio. 81 

Soraya falou sobre os cortes nas bolsas de pós-doutorado e o impacto na vida dos 82 

estudantes que vieram de outros estados e que não tem condição de permanência sem o 83 

recurso e que houve também um cancelamento de participação em evento externo por falta 84 

de recurso, prejudicando o aprendizado dos estudantes. Relatou também que com o corte 85 

nas FGs o curso ficou sem chefe de expediente. Edson Anhaia relatou a dificuldade, com 86 

os cortes e a greve dos estudantes, de deslocamento de professores para ministrar aulas no 87 

interior do estado. Jocemara disse que o curso de Pedagogia está totalmente parado, 88 

porém, somente os alunos, os professores seguem trabalhando e estariam debatendo as 89 

possíveis soluções para o ocorrido. Juliane relata que o NDI está funcionando em rodízio e 90 

que isto estaria provocando muitas reclamações por parte dos pais e alunos. Relatou 91 

também um problema de vazamento em um hidrante e em decorrência dos cortes de 92 

verbas não há condições de realizar o reparo comprometendo a segurança dos usuários. 93 

Rosalba relatou a decisão, dos estudantes, de interromper as aulas do PPGE por 60 dias, 94 

mesmo com os professores em atividade, prejudicando assim o cronograma do curso e que 95 

seria inevitável algum tipo de alteração no calendário acadêmico com posteriores 96 

consequências. Relatou também o problema com as agências que financiam o curso, pois 97 

os financiamentos coincidem com o cronograma do curso e poderiam ser prejudicados 98 

com a greve e que com isso não poderiam manter os mesmos patamares de exigência do 99 

curso. Disse também que o foco principal seria o calendário acadêmico e os cortes no 100 

orçamento e que apoia o movimento dos estudantes em defesa da instituição pública e a 101 

suspenção do calendário acadêmico como forma de também resguardar os professores 102 

acerca do risco de judicialização por meio dos estudantes que não apoiam a grave e 103 

querem assistir às aulas regularmente. Por isso, reforça o encaminhamento, ao CUN, a 104 

defesa da suspensão do calendário. Luciane reforça a ideia de levar ao CUN a suspensão 105 

do calendário devido à instabilidade no funcionamento do curso, pois os alunos, tanto os 106 

que querem aula quanto os que querem greve, exigem um posicionamento acerca do 107 

calendário acadêmico. Márcio disse não haver consenso quanto à greve no âmbito do CIN, 108 

mas os professores se mostraram flexíveis quanto às faltas dos alunos. Acha que deveria 109 

ter mais debate a respeito do assunto para não criar um atrito interno. A decisão do 110 

colegiado do CIN é por estado de greve e não greve. Como encaminhamento foi proposto 111 

que a Direção do CED solicite ao Reitor da UFSC a inclusão de ponto de pauta na 112 

próxima reunião do Conselho Universitário para tratar da suspensão do calendário 113 

acadêmico em razão da greve estudantil. Após apreciação a proposição de 114 

encaminhamento foi aprovada por unanimidade. 12. Indicação de encaminhamento ao 115 

CUn, de proposta de cancelamento do calendário escolar. Encaminhamento aprovado 116 

por unanimidade. 13. Informes gerais: O presidente informou que foram encaminhados 117 

ao Reitor da UFSC os seguintes ofícios: 1) solicitação de inclusão de ponto de pauta na 118 

próxima reunião do conselho universitário da UFSC sobre orçamento, e 2) solicitação a 119 
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participação dos diretores da Educação Básica nas reuniões entre os diretores de Centros e 120 

Campi com a Reitoria. O Presidente também informou sobre a realização de homenagem 121 

da ALESC aos 50 anos do CED no dia 09/10/2019 e sobre a visita de perito do Ministério 122 

Público Federal para vistoria do Bloco A do CED realizada no dia 25/09/2019. Nada mais 123 

havendo a tratar, o presidente da sessão deu por encerrada a reunião a qual, para constar, 124 

eu, Wagner Sturzeneker de Faria, Secretário do CED lavrei a presente ata que, se 125 

aprovada, será assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor presidente, 126 

estando a gravação (em áudio) integral da sessão à disposição em meio digital. 127 

Florianópolis, vinte e seis de setembro de 2019. 128 


