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ATA N' O1/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da
Unidade do CCE, realizada no dia 28 de janeiro
de 2020, às 09 horas e 30 minutos, na sala Hassis
do bloco B do CCE.
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Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta
minutos, em primeira chamada, na sala Hassis do bloco B do CCE, reuniu-se o Conselho da
Unidade do CCE, convocado por meio da Convocação n' 01/2020, com a presença dos
Conselheiros Leslie Sedrez Chaves, Deivis Luas Marinoski, Luiz Henrique Milani
Queriquelli, Josias Ricardo Hack, Valentina da Silva Nunes, Mana Estar Wollstein Moritz,
Ina Emmel, Mary Vonni Meürer de Lama, Elisana de Caril, Débora Campos Wanderley,
Rachel Louise Sutton-Spence, Atílio Butturi Junior, Marcio Markendorf. Lêda Mana Braga
Tomitch, Milton Luiz Hora Vieira, Rita de Cássia Romeiro Paulino, Rodrigo Acoita Pereira,
Janine Soares de Oliveira, Marcio da Salva Oleiro, Viviane Barazzutti, Michelle Duarte da
Salva Schlemper, sob a presidência da professora Silvana de Gaspari, Vice-Diretora do CCE.
Havendo número legal, a Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na
sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, que foi aprovada por unanimidade. Não
havendo outras manifestações, a Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os
seguintes itens de pauta: l. Informes. A Professora Silvana passou os seguintes informes
frutos da reunião da Reitoria com gestores da Universidade e da reunião extraordinária do
Conselho Universitário no dia 24 de janeiro de 2020: a) Conforme Ofício n'
1/2020/CGRH/DIFES/SESU/SESU-MEC- Provimentos de cargos de docentes e técnicos para
o ano de 2020, está suspensa a contratação de Docentes e Técnicos Administrativos em
Educação, inclusive nos casos de substituição por licenças e afastamentos e por
aposentadoria. Os substitutos que já atuam na Universidade poderão ter seus contratos
renovados. Cabe a cada Departamento estabelecer medidas para minimizar os efeitos da
possível falta de servidores docentes. Além disso, mesmo sem a previsão de novas
contratações, foi recomendado que, havendo a necessidade de contratar novo docente e
havendo o código de vaga, continue sendo feito o pedido pelo Departamento ao setor
responsável. b) A Flexibilização da Jornada de Trabalho da carreira dos Técnicos
Administrativos em Educação está suspensa, sendo mantida somente no Hospital
Universitário. c) O sistema de controle eletrõnico de frequência estará em fase de teste entre
03 de fevereiro e 03 de abril de 2020, sendo que nesse período os dois sistemas funcionarão, o
eletrõnico e o de ficha de frequência. Foi agendada com a PRODEGESP uma reunião para 13
de fevereiro de 2020, às 14h30, na sala Hassis, térreo do bloco B do CCE, para esclarecer o
funcionamento do novo sistema, e os membros do Conselho da Unidade foram convidados a
participar. d) A Portaria Normativa n' 344/2020/GR foi uma reedição da Portaria n' 2.227, de
31 de dezembro 2019, do Ministério da Educação, e dispõe sobre os procedimentos para
afastamento da sede e do país, bem como sobre concessão de diárias e passagens em viagens
nacionais e internacionais, a serviço, no âmbito da UFSC. Uma comissão na UFSC foi
formada para elaborar uma nova proposta de portaria normativa no âmbito da UFSC, e
prazo para a publicação desse documento é 29 de fevereiro de 2020. Com base na Portara
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Normativa n'344/2020/GR, foi informado aos conselheiros que afastamentos com e sem ânus
à UFSC precisam ser registrados no sistema SCDP. e) As bolsas PIBE dobraram seu va or.
mas com a proposta orçamentária sendo a mesma, haverá redução no número de bolsas

Berton (ART) como Subcoordenador de Pesquisa do CCE. O Conselho do CCE aprovou a
indicação por unanimidade. 5. Solicitação da servidora docente Carolina Parrini Ferreira
(LLEj de afastamento integral para cursar Pós-Doutorado. Processo n"
23080.077015/2019-37. Relator: Luiz Henrique Milani Queriquelli. O parecer do relator,
favorável à solicitação da professora Carolina Parrini Ferreira de afastamento integral para
cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade. O afastamento será realizado junto à
Universidade de Brasília, no período de 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. 6.
Relatório final de afastamento integral para cursar pós-doutorado do servidor docente
Marcos Antonio Morgado de Oliveira (LLE). Processo n' 23080.082573/2019-14.
Relatora: Leslie Sedrez Chaves. O parecer da relatora, favorável à aprovação do relatório
final de afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade. O
curso foi realizado no Programa Interdisciplinar de Pós- Graduação em Linguística Apll.ceda,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) na cidade do Rio de Janeiro, entre 20 de
agosto de 2018 e 19 de agosto de 2019.7. Solicitação da professora Mana Correa
Machado (ART) de renovação do afastamento integral para cursar doutorado. Processo
n' 23080.081334/2016-02. Relatora: Janine Soares de Oliveira. O parecer da relatora,
favorável à aprovação da renovação do afastamento integral para cursar doutorado da
professora Mana Corria Machado, foi aprovado por unanimidade. O afastamento está sendo
realizado na Escola de Administração de Empresas de São Paulo - EASP -- na Fundação
Getúlio Vargas FGV. O relatório aprovado é correspondente ao período de 05 de março de
20 19 a 04 de março de 2020, e a prorrogação é referente ao período de 05 de março. de 2020 a
04 de março de 2021. 8. Solicitação de renovação de afastamento para doutorado do
professor Alexandre Bet da Rosa Cardoso (LSB). Processo ,n' 23080. 052042/2019-05.
Relator: Josias Ricardo Hack. O parecer do relator, favorável à aprovação da renovação do
afastamento integral para cursar doutorado do professor Alexandre Bet da Rosa Cardoso, foi
aprovado por unanimidade. O afastamento está sendo realizado junto ao Programa de Pós-

]ielatora: Mana Ester Wollstein Moritz. O parecer da relatora, favorável à solicitação do
professor Heronides Maurílio de Meio Moum de afastamento .integral para

cursar pós-
r . . . . /'\ . AI,

doutorado, foi aprovado por unanimidade. O afastamento será realizado junto à James Cook
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University, na cidade de Cairns/Austrália, no período de 1 0 de junho de 2020 a 20 de outubro
de 2020. 10. Solicitação da professora Giselle Schmidt Alves Díaz Merino (EGR) de
adesão ao serviço voluntário de pessoal externo à UFSC. Processo n' 23080.016769/2019-
11. Relator: Atino Butturi Junior. O parecer do relator, favorável à solicitação da
professora Giselle Schmidt Alvos Díaz Merino de adesão ao serviço voluntário para atuar
junto ao Programa de Pós-Graduação em Design, indica a necessidade de se precisar o
período de atuação da docente (dia, mês e ano), visto que o Plano apenas aponta o ano de
início e de fim. O parecer foi aprovado por unanimidade. 11. Solicitação do professor José
Soarem Gatti Júnior de adesão ao serviço voluntário de pessoal externo à IJFSC
Processo n' 23080.071246/20]9-37. Relator: Marcio Markendorf. O parecer que cita a
necessidade de manifestação favorável do Colegiado do Departamento de Artes foi aprovado
por unanimidade. Não havendo outras manifestações, a Presidente agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Alise Canal, Técnica em
Assuntos Educacionais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela
Presidente. Florianópolis, 28 de janeiro de 2020.
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