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ATA Nº 14/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da 

Unidade do CCE, realizada no dia 27 de agosto 

de 2020, às 09 horas, pela plataforma digital 

Conferência Web. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas, em primeira 1 

chamada, pela plataforma digital Conferência Web, reuniu-se o Conselho da Unidade do 2 

CCE, convocado por meio da Convocação nº 14/2020, com a presença dos Conselheiros 3 

Silvana de Gaspari, Leslie Sedrez Chaves, Deonísio Schmitt, Deivis Luis Marinoski, Gilles 4 

Jean Abes, Luiz Henrique Milani Queriquelli, Andrea Carla Scansani, Daisi Irmgard Vogel, 5 

Carla Regina Martins Valle, Maria Ester Wollstein Moritz, Celso Henrique Soufen Tumolo, 6 

Henrique Finco, Flávio Andaló, Mary Vonni Meürer de Lima, Ana Veronica Paz Y Mino 7 

Pazmino, Janaína Trasel Martins, Rachel Louise Sutton-Spence, Celdon Fritzen, Rosane 8 

Silveira, Dirce Waltrick do Amarante, Milton Luiz Horn Vieira, Rogerio Christofoletti, Janine 9 

Soares de Oliveira, Roberta Pires de Oliveira, Pedro Falleiros Heise, Michelle Duarte da Silva 10 

Schlemper, Sérgio de Almeida Pereira Machado e Isabela Oliveira Mosquin, sob a 11 

presidência do professor Arnoldo Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o 12 

Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à 13 

apreciação a ordem do dia e, não havendo manifestações, o Presidente deu continuidade à 14 

sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1. Aprovação das atas 10/2020 de 15 

reunião ordinária realizada em 25/06/2020; 11/2020 de reunião ordinária realizada em 16 

30/07/2020; 12/2020 de reunião extraordinária realizada em 06/08/2020; e 13/2020 de 17 
reunião extraordinária realizada em 11/08/2020. As atas 10/2020, 11/2020, 12/2020 e 18 

13/2020 foram aprovadas por unanimidade. 2. Relatório Final de Estágio Pós-Doutoral do 19 

Prof. Celso Henrique Soufen Tumolo (LLE). Processo: 23080.030194/2020-82. Relator: 20 

Deivis Luis Marinoski. O parecer do relator, favorável à aprovação do relatório final de 21 

afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade. O curso foi 22 

realizado junto à Universidade Federal do Espírito Santo UFES, no período de 01 de agosto 23 

de 2019 a 04 de janeiro de 2020, e na University of California at Santa Barbara UCSB, no 24 

período de 05 de janeiro a 30 de julho de 2020. 3. Relatório Final de Estágio Pós-Doutoral 25 

da Prof. Andréa Cesco (LLE). Processo: 23080.031499/2020-10. Relatora: Sandra 26 

Quarezemin. O parecer da relatora, favorável à aprovação do relatório final de afastamento 27 

integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade. O curso foi realizado de 28 

01/02/2020 a 31/05/2020 na Universidade de Vigo (Espanha) e de 01/06/2020 a 31/07/2020 29 

no Brasil. 4. Relatório Final de Estágio Pós-Doutoral da Prof. Marie Helene Catherine 30 

Torres (LLE). Processo: 23080.031472/2020-19. Relatora: Andréa Carla Scansani. O 31 

parecer da relatora, favorável à aprovação do relatório final de afastamento integral para 32 

cursar pós-doutorado, foi aprovado por unanimidade. O curso foi realizado junto à Université 33 

Bordeaux Montaigne, na França, no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de janeiro de 2020, 34 

e na Universidade Federal do Ceará UFC no período de 01 de fevereiro a 30 de julho de 2020. 35 

6. Progressão funcional de Associado I para Associado II de Meritxell Hernando Marsal 36 

(LLE). Processo: 23080.029594/2020-45. A progressão funcional de Associado I para 37 
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Associado II foi homologada por unanimidade. 7. Progressão funcional de Associado I para 38 

Associado II de Lisandra de Andrade Dias (EGR). Processo: 23080.029078/2020-11. A 39 

progressão funcional de Associado I para Associado II foi homologada por unanimidade. 8. 40 

Homologação do resultado das eleições para representante dos docentes do CCE no 41 

CUn. A presidente da comissão eleitoral, professora Andrea Carla Scansani, fez um breve 42 

relato do processo, e o resultado foi homologado por unanimidade. A eleição foi realizada 43 

pelo sistema E-democracia em 24 de agosto de 2020, sendo eleita, para um mandato de dois 44 

anos, a chapa dos professores Luiz Salomao Ribas Gomez (titular) e Marie Helene Catherine 45 

Torres (suplente) com 59 votos para a chapa e 18 votos em branco. Foi comentado pelos 46 

conselheiros a importância da apresentação da chapa, a inclusão no sistema de eleição da 47 

opção nulo, além do voto na chapa e em branco, e a maior divulgação da eleição e 48 

participação dos eleitores na escolha dos representantes docentes no CUn. 8. Informes: 8.1 49 

Empréstimo de computadores aos discentes: Por meio do ofício circular nº 30/2020/GR, a 50 

reitoria solicitou manifestação da direção, departamentos e coordenações sobre a 51 

disponibilidade de empréstimo de computadores aos discentes. A direção, através do ofício n° 52 

36/2020/CCE de 29 de julho de 2020, já havia informado ao Gabinete ter disponível 10 53 

computadores. Considerando que o CCE teve o maior número de pedidos e que esses 10 54 

computadores não seriam suficientes, o professor Arnoldo abriu uma enquete sobre se o 55 

centro deveria emprestar somente os 10 computadores informados anteriormente (opção sim) 56 

ou se deveria tentar ampliar a quantidade de empréstimos (opção não).  A opção Não recebeu 57 

17 votos e a opção Sim, 8 votos. A segunda enquete feita ao conselho foi sobre o empréstimo 58 

das máquinas do laboratório 007, sendo a opção Sim, o centro deve emprestá-las, e Não, não 59 

deve emprestá-las. A opção Sim recebeu 18 votos e a Não recebeu 4. Após foi solicitado que 60 

os departamentos e coordenações levantassem computadores que poderiam ser emprestados 61 

aos alunos e informassem à direção até o dia 28 de agosto. A ordem de distribuição das 62 

máquinas sugerida foi de uma para cada curso, seguindo a ordem de cadastro dos alunos no 63 

benefício da PRAE. 8.2 Criação do Centro de Pesquisa e Documentação (CPD). O 64 

professor Arnoldo comentou que a Direção manifestou através do ofício 47/2020/CCE apoio 65 

à inscrição do projeto de criação do CPD no edital CT-INFRA, considerando sua importância 66 

para atividades de ensino, pesquisa e extensão. 8.3 Projeto de aplicação do TOEFL no 67 

CCE. A professora Silvana, presidente da comissão de espaço físico, informou sobre uma 68 

proposta inicial de criação de um laboratório de aplicação do TOEFL com instalação entre 15 69 

e 18 computadores na sala 011E, antiga sala do grêmio, no térreo do bloco A. O modelo atual 70 

de TOEFL aplicado na UFSC não é mais aceito, sendo necessária a aplicação de prova por 71 

computador. As provas são aplicadas aos sábados, podendo o espaço ser usado como sala de 72 

aula. O projeto a ser feito será de compra e manutenção. A proposta de criação desse novo 73 

laboratório de informática foi aprovada por unanimidade, devendo os interessados 74 

formalizarem proposta contratual a ser analisada pelo Conselho de Unidade. Não havendo 75 

outras manifestações, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 76 

sessão, da qual, para constar, eu, Alice Canal, Técnica em Assuntos Educacionais, lavrei a 77 

presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 27 de 78 

agosto de 2020. 79 

Ata aprovada por unanimidade em reunião do 

Conselho de Unidade em 29 de setembro de 2020.  
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