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ATA Nº 18/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da 

Unidade do CCE, realizada no dia 25 de 

novembro de 2020, às 09 horas, pela plataforma 

digital Conferência Web. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de novembro 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 18/2020, com a presença dos 3 

Conselheiros Silvana de Gaspari, Ildo Francisco Golfetto, Deivis Luis Marinoski, Gilles Jean 4 

Abes, Luiz Henrique Milani Queriquelli, Deonísio Schmitt, Mary Vonni Meürer de Lima, 5 

Daisi Irmgard Vogel, Celso Henrique Soufen Tumolo, Henrique Finco, Flávio Andaló, Ana 6 

Veronica Paz Y Mino Pazmino, Janaína Trasel Martins, Débora Campos Wanderley, Dirce 7 

Waltrick do Amarante, Rogerio Christofoletti, Janine Soares de Oliveira, Paulo Ricardo 8 

Berton, Pedro Falleiros Heise, Michelle Duarte da Silva Schlemper, Luiz Salomao Ribas 9 

Gomez, Marie Helene Catherine Torres, sob a presidência do professor Arnoldo Debatin 10 

Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o Presidente cumprimentou a todos e deu por 11 

aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia e, não havendo 12 

manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de 13 

pauta: 1) Aprovação da ata 16/2020 da reunião ordinária realizada em 29/10/2020. A ata 14 

16/2020 foi aprovada por unanimidade. 2) Solicitação de exercício provisório Professora 15 

Danieli Alves Pereira Marques no Departamento de Artes. Processo: 16 

23080.041932/2020-17. Relator: Deivis Luis Marinoski. Em seu parecer, o relator 17 

manifestou que  “Considerando que a documentação apresentada pelo requerente no 18 

processo 23080.041932/2020-17 cumpre os requisitos da Art. 84 da Lei n.º 8.112/1990 e da 19 

Orientação Normativa nº 5/2012 em seu Art. 4º e Art. 5º, e que já existe um parecer favorável 20 

emitido pelo Departamento de Artes da UFSC, datado de 03/11/2020, e aprovado em 21 

colegiado em 11/11/2020, conforme página 97-101 do processo, s.m.j., sou de parecer 22 

favorável à concessão do exercício provisório da professora Danieli Alves Pereira Marques 23 

no Departamento de Artes desta instituição federal”. O parecer, favorável ao pedido, foi 24 

aprovado por unanimidade. 3) Solicitação de redistribuição permuta Fábio Guilherme 25 

Salvatti X Gabriela Canale Miola. Processo: 23080.028151/2020-37. Relatora: Daisi 26 

Irmgard Vogel. Em seu parecer, a relatora manifestou que “visando preservar a integridade da 27 
decisão do Colegiado do Departamento de Artes sobre a referida solicitação de redistribuição de 28 
vagas e garantir que ela tenha o devido respaldo institucional, recomendo o deferimento do pedido 29 
no recurso. Assim sendo, deve o processo retornar ao Colegiado do Departamento de Artes para que 30 
este decida entre computar o voto do professor Henrique Finco, o que afetaria a decisão, ou, 31 
preferencialmente, fazer nova votação de confronto dos dois pareceres existentes, desse modo 32 

garantindo legitimidade ilibada ao resultado e à decisão dela decorrente.” Durante discussão do 33 

parecer, o professor Henrique Finco citou a existência de outro processo de permuta em 34 

análise pela Câmara de Graduação, informou novamente sobre o problema de internet no dia 35 

da reunião do colegiado de departamento que o impediu de votar e que isso deveria ser 36 

considerado nessa situação excepcional de atividades remotas. A professora Dirce informou 37 
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que foi feito concurso para professor substituto na área de Perfomance em que a professora 38 

Gabriele pretende atuar e que não entendeu o porquê da negativa ao pedido de permuta. Foi 39 

solicitado pelo conselheiro Paulo Ricardo Berton pedido de vistas do parecer.  4) 40 

Distribuição de vagas de representação discente no Conselho da Unidade CCE. O 41 

professor Arnoldo fez o seguinte encaminhamento, aprovado por unanimidade pelo conselho, 42 

que o centro acadêmico formalize demanda de distribuição de vagas à secretaria do Centro. 43 

Atualmente o número de centros acadêmicos é a maior que o número de vagas de 44 

representação discente determinadas por regimento. Duas vagas são destinadas à pós 45 

graduação conforme registrado em ata de reunião do conselho de unidade de 25 de abril de 46 

2018.  5) Progressão funcional de Associado I para Associado II de Paulo Cesar 47 

Machado Ferroli (EGR). Processo: 23080.037951/2020-49. A progressão funcional de 48 

Associado I para Associado II foi homologada por unanimidade. 6) Progressão funcional de 49 

Associado III para Associado IV de Elenice Maria Larroza Andersen (LLV).  Processo: 50 

23080.043256/2020-16. A progressão funcional de Associado III para Associado IV foi 51 

homologada por unanimidade. 7) Informes. a) A professora Silvana informou que o prazo da 52 

Chamada PROPESQ foi prorrogado para 30 de novembro e que através de atas e dispensa de 53 

licitação estão sendo encaminhados pedidos de empenho de serviços abrangidos pela 54 

Chamada PROPESQ. b) O professor Arnoldo informou sobre a coincidência de férias de 55 

titular e suplente principalmente em coordenações de cursos de graduação e pós-graduação. A 56 

PRODEGESP está possibilitando remarcação de férias para que não haja coincidência. 57 

Excepcionalmente, caso haja coincidência, que seja o menor mínimo de dias possível e que 58 

tenha um servidor responsável no setor para fazer os encaminhamentos. Não havendo outras 59 

manifestações, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da 60 

qual, para constar, eu, Alice Canal, Técnica em Assuntos Educacionais, lavrei a presente ata 61 

que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 25 novembro de 62 

2020.  63 

Ata aprovada por unanimidade em reunião do 

Conselho de Unidade em 17 de dezembro de 2020.  
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