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ATA Nº 709 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO CED 
 
 

Ata da sessão ordinária do Conselho de 
Unidade do CED, realizada no dia quatro de 
junho de 2020, às dez horas, realizada por 
videoconferência RNP. 
 

Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, através de 1 

videoconferência RNP, reuniu-se o Conselho de Unidade do CED, convocado 2 

ordinariamente pela Convocação nº 04/CED/2020, com a presença dos conselheiros: 3 

Antônio Alberto Brunetta, Diretor do CED; Roseli Zen Cerny, Vice-Diretora do CED; 4 

Edson Souza de Azevedo, Diretor do CA; Marina Guazelli Soligo, Vice-Diretora do CA; 5 

Juliane Mendes Rosa La Banca, Diretora do NDI; Thaisa Neiverth, Vice-Diretora do NDI; 6 

Gabriel Sanches Teixeira, Chefe do MEN; Marcos Edgar Bassi, Chefe do EED; Márcio 7 

Matias, Chefe do CIN; Graziela Del Mônaco, Chefe do EDC; Edson Marcos de Anhaia, 8 

Subchefe do EDC; Luciane de Paula Vital, Coordenadora do Curso de Arquivologia; 9 

Rodrigo de Sales, Coordenador do Curso de Biblioteconomia; Sandor Fernando 10 

Bringmann, Subcoordenador ProfHistória; William Barbosa Vianna, Coordenador do 11 

Curso de Ciência da Informação; Carolina Orquiza Cherfem, Coordenadora do Curso de 12 

Licenciatura em Educação do Campo e Representante suplente do CED na Câmara de 13 

Pesquisa da UFSC; Jocemara Triches, Coordenadora do Curso de Pedagogia e 14 

Representante do CED na Câmara de Graduação da UFSC; Andrea Brandão Lapa, 15 

Coordenadora do PPGE; Adilson Luiz Pinto, Coordenador do PGCIN; Juliano Camillo, 16 

Coordenador do PPGECT; Rosalba Maria Cardoso Garcia, Representante do CED no 17 

CUn; Daiane Eccel, Representante do CED na Câmara de Extensão da UFSC; Célia 18 

Regina Vendramini, Representante do CED na Câmara de Pesquisa da UFSC; Isabel 19 

Cristina da Rosa, Representante Suplente dos TAEs e Genilson Geraldo, Representante 20 

Discente PGCIN. Sob a presidência do Conselheiro Antonio Alberto Brunetta, Diretor do 21 

CED, com o quórum estabelecido, foi aberta a seção. O presidente informou e agradeceu a 22 

presença dos professores Elizandro Maurício Brick e André Ary Leonel, membros da 23 

coordenação do LANTEC, que atenderam pedido de participação para a leitura de 24 

manifesto do LANTEC. O presidente solicitou a inclusão de pauta os processos nº 25 

23080.012575/2020-80, Regimento do EED; processo nº 23080.012499/2020-11, 26 

progressão funcional de Rogério da Silva Nunes; processo nº 23080.011698/2020-01, 27 

progressão funcional de Eva Cristina Leite da Silva; e definição de data para nova reunião 28 

do Conselho de Unidade, tendo como pauta o parecer que trata da apreciação da proposta 29 

de espaço físico relacionada ao processo nº 23080.043756/2018-33, que por sua vez trata 30 

da proposta de criação de uma nova unidade universitária no campo de ciência da 31 

informação. A pauta foi aprovada por unanimidade com as alterações apresentadas. Em 32 

seguida, passou-se à apreciação da pauta: 1 - Apreciação de atas das reuniões 33 

anteriores: 707, 708A e 708B. As atas foram aprovadas por unanimidade. 2. 34 
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Homologação de aprovação ad referendum em bloco: a) Processo nº 35 

23080.001574/2020-18; Requerente: Aloysio Marthins de Araujo Junior; Assunto: 36 

Progressão funcional Associado 3 para Associado 4; Relatoria: Comissão Portaria 37 

082/CED/2019. b) Processo nº 23080.001388/2020-71; Requerente: Rosana Silva de 38 

Moura; Assunto: Progressão funcional Associado 1 para Associado 2; Relatoria: 39 

Comissão Portaria 082/CED/2019. c) Processo nº 23080.001790/2020-55; Requerente: 40 

Cezar Karpinski; Assunto: Adjunto 4 para Associado 1; Relatoria: Comissão 41 

Portaria 082/CED/2019. d) Processo nº 23080.000501/2020-09; Requerente: Eliana 42 

Maria dos Santos Bahia Jacintho; Assunto; Progressão funcional Associado 2 para 43 

Associado 3; Relatoria: Comissão Portaria 138/CED/2019. e) Processo nº 44 

23080.006583/2020-97; Requerente: Daniela Karine Ramos; Assunto A Progressão 45 

funcional Associado 1 para Associado 2; Relatoria: Comissão Portaria 46 
138/CED/2019. f) Processo nº 23080.006574/2020-04; Requerente: Hamilton de 47 

Godoy Wielewicki; Assunto: Progressão funcional Associado 1 para Associado 2; 48 

Relatoria: Comissão Portaria 138/CED/2019. g) Processo nº 23080.009581/2020-50; 49 
Requerente: Willian Barbosa Vianna; Assunto: Adjunto 4 para Associado 1; 50 

Relatoria: Comissão Portaria 138/CED/2019. h) Processo nº 23080.015246/2020-91; 51 
Requerente: Patrícia Laura Torriglia; Assunto: Progressão funcional Associado 3 52 

para Associado 4; Relatoria: Comissão Portaria 138/CED/2019.  i) Processo nº 53 

23080.017770/2020-04; Requerente: Patrícia Montanari Giraldi; Assunto: Adjunto 4 54 

para Associado 1; Relatoria: Comissão Portaria 138/CED/2019. j) Processo nº 55 

23080.016578/2020-92; Requerente: Lucia Schneider Hardt; Assunto: Progressão 56 

funcional Associado 3 para Associado 4; Relatoria: Comissão Portaria 57 

138/CED/2019. k) Processo nº 23080.081198/2018-12; Requerente: Santiago Pich; 58 

Assunto: Relatório final de afastamento Pós-Doutorado; Relatora: Luciane de Paula 59 

Vital. l) Processo nº 23080.060934/2017-18; Requerente: Juliano Espezim Soares 60 

Faria; Assunto: Relatório final de afastamento Doutorado; Relatora: Rosalba Maria 61 

Cardoso Garcia. m) Solicitação Digital nº 009861/2020; Requerente: CIN; Assunto; 62 
Banca Concurso CIN. A homologação em bloco foi aprovada por unanimidade sem 63 

ressalvas. 3. Processo nº 23080.064566/2019-31; Requerente: Jocemara Triches; 64 

Assunto: Criação (LABFOP); Relatora: Jane Bittencourt. O professor Sandor 65 

Fernando Bringmann, suplente da relatora, leu o parecer favorável, que foi aprovado por 66 

unanimidade. Nesse momento o professor William Barbosa Viana, fez o relato solicitando 67 

que constasse em ata: “Embora as falas sejam todas convergentes, de concordância desde 68 

a votação da pauta há questões que esse conselho precisa tomar conhecimento, porque 69 

elas não são tão simples assim como as pessoas tentam apresentar. Então vamos lá, de 70 

acordo com o estatuto e o regimento da UFSC, as responsabilidades pelos cursos de 71 

graduação, e é a primeira a finalidade da Universidade, são dos Centros de Ensino, então 72 

o curso Ciência da Informação foi aprovado no âmbito desse centro em 2015 e é um curso 73 

que depende muito de laboratório de informática, então, a ocasião para se dar uma 74 

solução para o ensalamento, e é a primeira obrigação do diretor de centro, dentro do 75 

cronograma da universidade, é quando as disciplinas de graduação são alocadas, 76 

providenciar as condições de ensino, está previsto ali. Então na época, não sei se tem 77 
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alguém que era do Conselho, uma solução que o conselho de unidade deu, foi a criação 78 

de um laboratório compartilhado de ensino para os cursos de responsabilidade do CED, 79 

então ao que consta, o CED tem cinco cursos de graduação: Arquivologia, 80 

Biblioteconomia, Ciência da Informação, Pedagogia e Educação do Campo. Então no 81 

caso, esse laboratório de ensino foi criado para atender as disciplinas de graduação. No 82 

ano passado, durante a visita do MEC ao curso de ciência da informação, exatamente no 83 

momento em que os avaliadores estavam em um dos laboratórios, quando fui apresentar 84 

esse laboratório que iria surgir, encontramos uma placa: Laboratório de Pedagogia. E 85 

houve uma situação bastante desconcertante na ocasião. Os alunos ciência da informação 86 

entraram em contato com a direção e a direção fez uma reunião no espaço físico 87 

integrado, onde se comprometeram a disponibilizar o laboratório de ensino, porque o 88 

curso de Ciência da Informação, Arquivologia e Biblioteconomia tem nove disciplinas que 89 

estão sendo ministrados em sala e que dependem de laboratório. Então houve esse 90 

compromisso da direção e no momento, ao que fomos informados, está providenciando 91 

esse espaço, porque nós conseguimos uma transferência de patrimônio de 26 máquinas 92 

para viabilizar essas aulas. Então realmente nesse momento de pandemia, de retorno, de 93 

poucas pessoas por laboratório, a universidade terá que priorizar sua finalidade primeiro 94 

e eu acho que não há dúvida alguma de que os cursos de graduação, sob 95 

responsabilidade de cada centro, serão priorizados. Não temos dúvida disso. O processo 96 

está conosco porque o colegiado do curso quer uma resposta, então eu disse para o 97 

senhor, professor Brunetta, que nós não temos nenhum interesse de expor o CED, de criar 98 

conflito em outras instâncias, porque isso é uma coisa muito complicada, um curso de 99 

graduação que faz de conta que não existe. Então nós dissemos o seguinte ao professor 100 

Brunetta: Nós não vamos fazer o despacho naquele processo porque precisaríamos de ter 101 

pareceres externos sobre a questão de finalidade da universidade, sobre questões de atos 102 

administrativos que desconstituíram espaços que estavam legitimados pelo conselho de 103 

unidade, então acho que não é o caso de entrar nessas questões. Então nós dissemos ao 104 

professor Brunetta, que nós faremos o despacho tão logo a situação do curso tenha sido 105 

atendida, porque aí será muito fácil de despachar, sendo que uma vez que houve a 106 

mudança de destinação, o curso está sendo devidamente atendido de outra forma. Então 107 

assim, essa foi a nossa posição, o NDE e o colegiado de curso estão de acordo, está 108 

registrado em ata. Então, professora Jocemara e demais colegas, essa é a nossa visão. Eu 109 

gostaria que o curso tivesse as condições necessárias ao seu funcionamento e tenho 110 

certeza que terá, porque isso não é uma questão que a gente define por voto, é uma 111 

questão que está no Estatuto da Universidade, é uma questão que está no Regimento e 112 

hoje o curso tem quase 200 alunos. Então eu tenho plena certeza que a direção do CED 113 

estará empenhando todo esforço para fazer a compensação desse laboratório, que não 114 

era assim uma mera parceria, embora estivesse descrito, e que pode ser entendido dessa 115 

maneira, essa parceria se destina a dar as condições de ensino aos cursos de graduação, 116 

primeiramente. Então essa era a finalidade que estava descrita, que está registrado em 117 

ata do conselho de unidade, que definiu a criação daquele laboratório, e uma vez que ele 118 

não vai ser compartilhado por prioridades, de acordo com que tá colocado no Regimento 119 

que tá sendo aprovado agora, e eu aprovo, certamente que o outro espaço precisará ter 120 
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essa destinação prioritária para o ensalamento, porque quando o curso e o departamento 121 

fazem o ensalamento, não podem ficar à mercê de outras prioridades a não ser que sejam 122 

aquelas prioridades relatadas hoje na UFSC, inclusive, depois do ensalamento dos 123 

centros as salas de aula são disponibilizadas para outros centros. Nesse sentido, 124 

professora, que ainda nós não respondemos. Queremos responder da melhor maneira 125 

possível e atender todos os interesses do CED e também dos cursos. Dar uma resposta 126 

para os nossos alunos, do compromisso que foi firmado pela direção, de um espaço 127 

adequado para essas aulas. Muito obrigado, seria essa minha manifestação”. 4. Processo 128 

nº 23080.010303/2020-45; Requerente: PGCIN; Assunto: Criação do MINTER; 129 
Relatora: Célia Regina Vendramini. A relatora leu o parecer, mas em virtude dos 130 

elementos que ainda não estão suficientemente explicitados na proposta e pela necessidade 131 

de adequação às questões legais, a relatora solicita o esclarecimento, retificação e 132 

readequação da proposta de mestrado interinstitucional (Minter), pelo Programa de Pós-133 

Graduação em Ciência da Informação, em parceria com a Polícia Federal, necessário para 134 

nova análise e apreciação por parte deste Conselho. Nesses termos e submetido à votação 135 

o parecer foi aprovado por unanimidade. 5. Processo nº 23080.012575/2020-80; 136 

Requerente: Marcelo Edgar Bassi; Assunto: Regimento EED; Relator: Gabriel 137 
Sanches Teixeira. O relator leu o parecer favorável, que foi aprovado por unanimidade. 6. 138 

Processo nº 23080.011698/2020-01; Requerente: Eva Cristina Leite da Silva; 139 

Assunto: Progressão funcional Adjunto IV para Associado I; Relatoria: Comissão 140 
Portaria 138/CED/2019. O presidente leu o processo favorável, que foi aprovado por 141 

unanimidade. 7. Processo nº 23080.012499/2020-11; Requerente: Rogério da Silva 142 

Nunes; Assunto: Progressão funcional Associado 3 para Associado 4; Relatoria: 143 
Comissão Portaria 138/CED/2019. O presidente leu o parecer favorável, que foi 144 

aprovado por unanimidade. 8. Ficou definida a data de 10 de junho de 2020, às 14h00min 145 

horas, para nova reunião do Conselho de Unidade, tendo como pauta o processo nº 146 

043756/2018-33, que trata da proposta de criação de uma nova unidade universitária no 147 

campo de ciência da informação. 9. Informes gerais: O presidente informou sobre a 148 

constituição do comitê de governança digital, que tem como presidência a SEPLAN e os 149 

diretores de centro como representantes e apresentou a pauta da primeira reunião. O 150 

professor Adir Valdemar Garcia fez um relato sobre o relatório, enviado aos conselheiros, 151 

elaborado pelo subcomitê de infraestrutura, no combate à Covid-19. A professora Zenilde 152 

Durli fez um relato sobre o relatório do subcomitê científico no combate à Covid-19. A 153 

professora Rosalba Maria Cardoso Garcia fez seu relato sobre o subcomitê acadêmico no 154 

combate à Covid-19. O presidente leu a carta de manifestação, elaborada pelo Lantec, 155 

sobre a utilização de TICs nas atividades pedagógicas no contexto da pandemia do Covid-156 

19. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião e, para constar, eu, 157 

Wagner Sturzeneker de Faria, Secretário do CED, lavrei a presente ata que, se aprovada, 158 

será assinada por mim, pelos conselheiros presentes e pelo senhor presidente, estando a 159 

gravação (em vídeo) integral da sessão à disposição em meio digital no endereço 160 

eletrônico https://youtu.be/UN2Pgqdmzm0. Florianópolis, quatro de junho de 2020. 161 
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