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ATA Nº 16/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da 

Unidade do CCE, realizada no dia 29 de outubro 

de 2020, às 09 horas, pela plataforma digital 

Conferência Web. 

 

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

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

Unidade do CCE, convocado por meio da Convocação nº 16/2020, com a presença dos 3 

Conselheiros Silvana de Gaspari, Leslie Sedrez Chaves, Gilles Jean Abes, Luiz Henrique 4 

Milani Queriquelli, Andrea Carla Scansani, Deonísio Schmitt, Daisi Irmgard Vogel, 5 

Heronides Maurílio de Melo Moura, Celso Henrique Soufen Tumolo, Henrique Finco, Flávio 6 

Andaló, Mary Vonni Meürer de Lima, Ana Veronica Paz Y Mino Pazmino, Janaína Trasel 7 

Martins, Débora Campos Wanderley, Rachel Louise Sutton-Spence, Celdon Fritzen, Rosane 8 

Silveira, Dirce Waltrick do Amarante, Rogerio Christofoletti, Rodrigo Acosta Pereira, Janine 9 

Soares de Oliveira, Paulo Ricardo Berton, Carlos Eduardo Schmidt Capela, Michelle Duarte 10 

da Silva Schlemper, Erichk Armondes da Silva, Isabela Oliveira Mosquin, Sérgio de Almeida 11 

Pereira Machado, Camila Comandolli de Souza, Luiz Salomao Ribas Gomez, sob a 12 

presidência do professor Arnoldo Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o 13 

Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. O professor Arnoldo solicitou ao 14 

conselho manifestação sobre a participação da professora Marilia Matos Gonçalves com 15 

direito a voz nos informes para comunicar sobre pedidos de ISBN do centro. A participação 16 

foi aprovada por unanimidade. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia e, não 17 

havendo manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes 18 

itens de pauta: 1) Apresentação da Comissão Própria de Avaliação - CPA sobre os 19 

resultados das avaliações relativas ao ano de 2019. O presidente da CPA, professor Sérgio 20 

Luiz Ferreira, fez uma breve apresentação sobre as avaliações institucional, dos professores e 21 

das disciplinas organizadas pela Comissão. Além disso, informou que é necessário incentivar 22 

a participação dos alunos de graduação e a divulgação dos resultados de avaliações anteriores. 23 

Em dezesseis de novembro, será aberto novo período de avaliação em que será contemplado o 24 

ensino remoto. 2) Aprovação da ata 15/2020 da reunião ordinária realizada em 25 

29/09/2020. A ata 15/2020 foi aprovada por unanimidade. 3) Solicitação de afastamento 26 

integral para cursar pós-doutorado da prof. Ronice Muller de Quadros (LSB). Processo: 27 

23080.031130/2020-07. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do relator, favorável à 28 

solicitação da professora de afastamento integral para cursar pós-doutorado, foi aprovado por 29 

unanimidade. O afastamento será realizado junto à Universidade Pompeu Fabra, em 30 

Barcelona/Espanha, no período de 27 de dezembro de 2020 a 26 de dezembro de 2021. O 31 

relator indicou ao conselho que na primeira linha do parecer onde se lê “relatório” leia-se 32 

“pedido”. 4) Homologação da aprovação concedida ad referendum do Conselho do CCE, 33 

da solicitação de afastamento integral para cursar pós-doutorado do prof. Heronides 34 

Maurílio de Melo Moura (DLLV). Processo 23080.083432/2019-19. A homologação da 35 

aprovação concedida ad referendum foi aprovada por unanimidade.  Na aprovação ad 36 

referendum, o professor Arnoldo considerou “que o professor possui autorização para 37 
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afastamento pela CPPD; que há a necessidade de publicação do afastamento no Diário 38 

Oficial da União; que o prazo para implementação da bolsa encerra ao final do mês 39 

corrente; e que a próxima reunião ordinária do Conselho de Unidade do CCE será em 40 

29/10/2020.” O afastamento será realizado junto à James Cook University, na cidade de 41 

Cairns/Austrália, no período de 27 de dezembro de 2020 a 26 de dezembro de 2021. 5) 42 

Parecer sobre relatório e minuta de Regimento de Pesquisa do CCE. Relatores: Leslie 43 

Sedrez Chaves, Ricardo Triska e Heronides Maurílio de Melo Moura. Para análise do 44 

item, os conselheiros aprovaram por unanimidade a sugestão de leitura, discussão e aprovação 45 

de cada ponto do parecer. A primeira alteração sugerida no artigo 1° foi aprovada por 46 

unanimidade com a seguinte redação: Art. 1º. A pesquisa é uma atividade indissociável do 47 
ensino e da extensão, cujo objetivo principal é a geração e a ampliação do conhecimento 48 
científico desenvolvido na Universidade e necessariamente vinculado à promoção da produção 49 

intelectual e da inovação tecnológica e/ou artística”. A segunda sugestão de alteração foi 50 

aprovada por unanimidade com a seguinte redação: Art. 15. Os projetos de pesquisa 51 
coordenados por docentes são aprovados, renovados e/ou prorrogados, pelos respectivos 52 
Colegiados dos Departamentos do Centro. Projetos de iniciativa dos Técnico-Administrativos, 53 
quando estiverem no âmbito dos departamentos devem ser aprovados, renovados e/ou 54 
prorrogados, pelos respectivos Colegiados dos Departamentos do Centro; e quando estiverem no 55 
âmbito de outros setores, que não os departamentos, devem ser apresentados às chefias imediatas 56 
e aprovados pela Coordenadoria de Apoio à Pesquisa do CCE”. A terceira sugestão de alteração 57 
foi aprovada por unanimidade com a seguinte redação: “Artigo 15 - §2° O acompanhamento da 58 
execução e a avaliação dos resultados dos projetos de pesquisa, inclusive da produção científica, 59 
serão realizados conforme determina o artigo 23 da RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 60 
47/CUn/2014, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014”. Considerando a quantidade de sugestões a 61 
serem analisadas ainda no parecer e o tempo decorrido da reunião, foi sugerida a continuidade da 62 
apreciação dos itens ainda não votados em uma reunião extraordinária de pauta única. A sugestão 63 

foi aprovada por unanimidade.  6) Progressão funcional de Associado I para Associado II de 64 

Henrique Finco (ART). Processo: 23080.036270/2020-63. A progressão funcional de 65 

Associado I para Associado II foi homologada por unanimidade. 7) Informes. a) A Professora 66 

Marilia, presidente da comissão que avalia pedidos de ISBN no âmbito do CCE, informou que 67 

a Biblioteca Central publicou maiores informações sobre critérios e procedimentos para a 68 

seleção de obras. A professora também relatou que comissão no CCE que avalia e emite o 69 

parecer está organizando os trabalhos, sendo necessário envio de formulário de solicitação de 70 

ISBN, folha de rosto da obra, prefácio, introdução e apresentação da obra e sumário. Além 71 

disso, informou sobre a possibilidade de prefixo editorial do CCE. b) A professora Silvana 72 

informou que a proposta de criação no CCE de laboratório de informática para aplicação do 73 

exame TOEFL online foi retirada de discussão, pois ele será instalado na SINTER. c) O 74 

professor Arnoldo informou sobre a postergação da comemoração do dia servidor para 30 de 75 

outubro, não havendo expediente administrativo nesse dia. d) A professora Janine informou 76 

que a PROEX divulgou roteiro sobre a curricularização de extensão e que a Câmara devolveu 77 

aos setores de origem as propostas iniciais para adequação. e) Sobre a alocação de salas no 78 

CAGR para 2020 02, foi informado que, em princípio,  deve-se considerar o ensino remoto 79 

para esse semestre também, e a sala para a disciplina a ser registrada no sistema pode ser a 80 

mesma do semestre anterior ou “alocar”. f) Sobre pedidos de professores para trabalhar no 81 

CCE durante suspensão do período de expediente presencial, o professor Arnoldo informou 82 
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que devem ser consideradas as orientações de acesso em caráter excepcional aos espaços da 83 

universidade, não havendo manifestação formal da Administração Central para pedidos de 84 

acesso regular aos locais. Não havendo outras manifestações, o Presidente agradeceu a 85 

presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Alice Canal, 86 

Técnica em Assuntos Educacionais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por 87 

mim e pelo Presidente. Florianópolis, 29 outubro de 2020.  88 

Ata aprovada por unanimidade em reunião do 

Conselho de Unidade em 25 de novembro de 2020.  
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