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ATA Nº 08/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE 

 
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho da 
Unidade do CCE, realizada no dia 06 de maio de 
2020, às 09 horas e 30 minutos, pela plataforma 
digital Conferência Web. 

 
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, em 1 
primeira chamada, pela plataforma digital Conferência Web, reuniu-se o Conselho da 2 
Unidade do CCE, convocado por meio da Convocação nº 08/2020, com a presença dos 3 
Conselheiros Silvana de Gaspari, Leslie Sedrez Chaves, Ildo Francisco Golfetto, Marisa 4 
Araújo Carvalho, Deivis Luis Marinoski, Gilles Jean Abes, Sandra Quarezemin, Deonísio 5 
Schmitt, Valentina da Silva Nunes, Maria Ester Wollstein Moritz, Ina Emmel, Mary Vonni 6 
Meürer de Lima, Ana Veronica Paz Y Mino Pazmino, Débora Campos Wanderley, Rachel 7 
Louise Sutton-Spence, Celdon Fritzen, Atílio Butturi Junior, Marcio Markendorf, Rosane 8 
Silveira, Andreia Guerini, Ricardo Triska, Rogerio Christofoletti, Paulo Ricardo Berton, 9 
Janine Soares de Oliveira, Cristiane Lazzarotto Volcão, Marcio da Silva Oleiro, sob a 10 
presidência do professor Arnoldo Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o 11 
Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à 12 
apreciação a ordem do dia, que foi aprovada por unanimidade. Não havendo outras 13 
manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de 14 
pauta: 1. Solicitação do servidor docente Victor Hugo Sepulveda da Costa de 15 
afastamento para cursar doutorado. Processo: 23080.047504/2019-64. Relatora original: 16 
Adriana De Carvalho Kuerten Dellagnelo. Relatora de vistas: Cristiane Lazzarotto 17 
Volcao. A professora Silvana de Gaspari fez a leitura do parecer da relatora professora 18 
Adriana de Carvalho Kuerten Dellagnelo em que consta que “[...] Pelo descritivo, o 19 
departamento de que trata o presente parecer não aprova o afastamento solicitado pelo 20 
professor, tendo em vista a impossibilidade de absorção da sua carga horária frente ao atual 21 
impedimento de contratação de professores substitutos que auxiliem os departamentos de 22 
ensino a darem conta de sua carga horária. Diante de tal alegação, sou de parecer favorável 23 
ao parecer da relatora Aline Nunes de cousa, e, portanto, não favorável ao afastamento 24 
requerido pelo Prof. Victor Hugo Sepulveda da Costa neste momento”. A seguir, a relatoria 25 
de vistas professora Cristiane Lazzarotto Volcao fez a leitura do seu parecer, em que informa 26 
que “[...] Após leitura do documento em sua íntegra, foi possível compreender as tantas 27 
tramitações pelas quais o processo passou. Apesar de identificar alguns encaminhamentos 28 
feitos tanto pelo requerente, quanto pelo seu departamento de lotação, os quais podem ser 29 
considerados como pouco adequados para o seu contexto, entendo que, neste momento, este 30 
conselho está analisando única e exclusivamente a última decisão proferida pelo LSB (março 31 
de 2020), após parecer da CPPD que informa que os afastamentos parciais para formação 32 
estão suspensos por força de uma normativa. Sendo assim, está-se analisando a negativa de 33 
afastamento integral para que o professor Vitor Hugo Sepulveda da Costa possa cursar 34 
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da UFSC. Ainda que 35 
considere que o argumento dado pelo departamento seja razoável, a saber: carga de ensino 36 
de 16h/a do professor e atual contexto desfavorável referente a contratações de pessoal no 37 
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âmbito da administração pública federal - neste momento represento todos os docentes deste 38 
centro e acredito que seja importante lamentar que um dos seus departamentos esteja 39 
deixando para um professor em particular o preço pela atual situação político-administrativa 40 
do país, especialmente se considerarmos que é um professor que pleiteia afastamento para 41 
doutorad”. A relatora termina seu parecer afirmando que “Dessa forma, por entender que no 42 
atual momento político do Brasil que tem afetado diretamente as universidades federais, seja pela 43 
desqualificação de seus servidores ou do resultado de seu trabalho, seja pela desvalorização 44 
sistemática da ciência, seja pelo cerceamento dos princípios democráticos, não seja o momento 45 
desta mesma universidade desproteger um de seus docentes pela negativa de um afastamento 46 
necessário e importante para todos, voto contrariamente ao parecer da conselheira Prof.ª 47 
Adriane Dellagnelo e favorável ao pedido de afastamento integral para doutorado do Professor 48 
Victor Hugo”. Após discussão e manifestação dos conselheiros sobre as tramitações do 49 
processo e a documentação nele apresentada, o Presidente colocou os dois pareceres em 50 
votação, e o parecer da relatora original, professora Adriana, foi aprovado com um voto 51 
contrário. 2. Relatório Final do curso de Especialização em Língua e Linguagens a 52 
Distância. Processo: 23080.009058/2020-23. Relator: Ricardo Triska. O parecer do relator, 53 
favorável à aprovação do relatório final do curso de Especialização em Língua e Linguagens a 54 
Distância, foi aprovado por unanimidade. 3. Informes gerais da reunião com a Reitoria e 55 
encaminhamentos do CCE. Considerando as reuniões realizadas junto à Administração 56 
Central e os documentos disponibilizados nesses encontros sobre a Pandemia e os impactos na 57 
UFSC, o professor Arnoldo sugeriu que a discussão no CCE se desse em cada colegiado de 58 
curso de graduação e pós-graduação através de reuniões em que se analise a situação  de cada 59 
curso; quais as demandas urgentes de cada realidade; quais as dúvidas sobre propostas de 60 
ensino, como, por exemplo, o ensino remoto e o retorno de 1/3 das atividades; o pode ser feito 61 
e não pode ser feito por ensino remoto; se há suporte didático-pedagógico, administrativo e 62 
técnico para a proposta formulada pelos colegiados, tendo em conta os docentes e técnicos 63 
administrativos inseridos em Grupos de risco. Foi sugerido pelo professor Arnoldo o 64 
agendamento de reunião do Conselho para tratar especificamente desse assunto na semana do 65 
dia 20 de maio. 4.Outros informes. a) O professor Paulo Ricardo Berton, subcoordenador de 66 
Pesquisa do CCE, comentou sobre reunião da Câmara de Pesquisa em que se discutiu a 67 
respeito do último edital das bolsas PIBIC, lançado em 23 de abril de 2020, no qual são 68 
definidas 5 áreas de tecnologias prioritárias de pesquisa. A área de Humanidades não está 69 
incluída como prioritária.  Na reunião da Câmara de pesquisa, foram apresentadas duas 70 
propostas: 1) a Câmara se colocar contrária às áreas prioritárias definidas no edital; e 2) se o 71 
Governo Federal manter esse edital, as bolsas de PIBIC sejam direcionadas para área de 72 
Humanidades. O professor Paulo então afirmou trazer essa questão para que o Conselho possa 73 
estar a par da situação e informou que a professor Roberta, coordenadora de pesquisa do CCE, 74 
redigiria documento para apresentar essa discussão que ocorreu na Câmara de Pesquisa. b) A 75 
professora Janine avisou que a série bilingue Libras/Língua Portuguesa, Crisálida, produzida 76 
por alunos do curso de Libras da UFSC está disponível para visualização no Netflix. Não 77 
havendo outras manifestações, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 78 
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Alice Canal, Técnica em Assuntos Educacionais, 79 
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lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 80 
06 de maio de 2020. 81 

Ata aprovada por unanimidade em reunião do 
Conselho de Unidade em 28 de maio de 2020.  
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