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ATA Nº 19/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE 

 

Ata da Reunião Ordinária do Conselho da 

Unidade do CCE, realizada no dia 17 de 

dezembro de 2020, às 09 horas, pela plataforma 

digital Conferência Web. 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 19/2020, com a presença dos 3 

Conselheiros Silvana de Gaspari, Leslie Sedrez Chaves, Deivis Luis Marinoski, Adriana de 4 

Carvalho Kuerten Dellagnelo, Marília Carbonari, Daisi Irmgard Vogel, Celso Henrique 5 

Soufen Tumolo, Henrique Finco, Flávio Andaló, Mary Vonni Meürer de Lima, Ana Veronica 6 

Paz Y Mino Pazmino, Sérgio Nunes Melo, Tarcísio de Arantes Leite, Celdon Fritzen, Ana 7 

Claudia de Souza, Pedro Falleiros Heise, Rosane Silveira, Dirce Waltrick do Amarante, 8 

Rogerio Christofoletti, Paulo Ricardo Berton, Michelle Duarte da Silva Schlemper, Isabela 9 

Oliveira Mosquin, Sérgio de Almeida Pereira Machado, Luiz Salomao Ribas Gomez e Alinne 10 

Balduíno Pires Fernandes, sob a presidência da professora Silvana de Gaspari, Vice-Diretora 11 

do CCE. Havendo número legal, a Presidente cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. 12 

Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia e, não havendo manifestações, a 13 

Presidente deu continuidade à sessão, sendo apreciados os seguintes itens de pauta: 1) 14 

Aprovação das atas 17/2020 e 18/2020. As atas das reuniões realizadas em 19 de novembro 15 

de 2020 e 25 de novembro de 2020 foram aprovadas por unanimidade. 2) PAAD – 16 

Departamento EGR. Processo: 23080.047416/2020-04. Relatora: Leslie Sedrez Chaves. O 17 

parecer da relatora, favorável à aprovação do PAAD 2020.2 do EGR, foi aprovado por 18 

unanimidade. 3) PAAD – Departamento LLE. Processo: 23080.049522/2020-14. Relator: 19 

Deivis Luis Marinoski. O parecer do relator, favorável à aprovação do PAAD 2020.2 do 20 

LLE, foi aprovado por unanimidade. 4) PAAD – Departamento LLV. Processo: 21 

23080.048514/2020-51. Relatora: Marília Carbonari. O parecer da relatora, favorável à 22 

aprovação do PAAD 2020.2 do LLV, foi aprovado por unanimidade. 5) PAAD – 23 

Departamento ART. Processo: 23080.049853/2020-54. Relatora: Janine Soares de 24 

Oliveira. O parecer da relatora, favorável à aprovação do PAAD 2020.2 do ART, foi 25 

aprovado por unanimidade. 6) PAAD – Departamento JOR. Processo: 23080.049938/2020-26 

32. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do relator, favorável à aprovação do PAAD 2020.2 27 

do JOR, foi aprovado por unanimidade. Professora Leslie fez a leitura de um documento em 28 

que o departamento de jornalismo solicita a abertura do sistema PAAD 2020.1 para a inclusão 29 

de portarias administrativas do professor Elias Machado. A solicitação foi aprovada por 30 

unanimidade. 7) PAAD – Departamento LSB. Processo: 23080.050026/2020-11. Relator: 31 

Luiz Henrique Milani Queriquelli. O parecer do relator, favorável à aprovação do PAAD 32 

2020.2 do LSB, foi aprovado por unanimidade. 8) Solicitação de abertura de concurso 33 

público para professor efetivo do DLLV, campo de conhecimento Letras/Literatura 34 
Brasileira. Processo: 23080.049572/2020-00. Relator: Gilles Jean Abes. O parecer do 35 

relator, favorável à aprovação da solicitação de abertura de concurso público para professor 36 

efetivo do DLLV, foi aprovado por unanimidade. 9) Recurso sobre Solicitação de 37 
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redistribuição permuta Fábio Guilherme Salvatti X Gabriela Canale Miola. Processo: 38 

23080.028151/2020-37. Relatora parecer original: Daisi Irmgard Vogel.  Relator 39 
pedido de vistas: Paulo Ricardo Berton. A relatora do parecer original fez a leitura do seu 40 

parecer, que já havia sido discutido na reunião do dia 25 de novembro de 2020. Na sequência, 41 

o relator do parecer de vistas fez a leitura do seu parecer, em que conclui que “Em face de 42 

todas as considerações feitas neste parecer, preservando a integridade das decisões 43 

colegiadas na instância de curso e departamental, respeitando as habilidades e pré-requisitos 44 

necessários para a ocupação de uma vaga docente específica, e sobrepondo o interesse da 45 

instituição universitária a qualquer interesse de caráter individual, recomendo o 46 

indeferimento do recurso impetrado pelos solicitantes à decisão colegiada do Departamento 47 

de Artes.”. Após discussão, os dois pareceres foram colocados em votação. Foi realizada a 48 

verificação do quórum e constatada a presença de 19 conselheiros. O Conselho decidiu por 14 49 

votos a 5 que a votação não seria nominal e na sequência a votação foi realizada, através da 50 

enquete do sistema RNP. O parecer original recebeu 14 votos e o parecer de vistas recebeu 5 51 

votos. Sendo assim, o parecer original, que recomenda que “visando preservar a integridade da 52 
decisão do Colegiado do Departamento de Artes sobre a referida solicitação de redistribuição de 53 
vagas e garantir que ela tenha o devido respaldo institucional, recomendo o deferimento do pedido 54 
no recurso. Assim sendo, deve o processo retornar ao Colegiado do Departamento de Artes para que 55 
este decida entre computar o voto do professor Henrique Finco, o que afetaria a decisão, ou, 56 
preferencialmente, fazer nova votação de confronto dos dois pareceres existentes, desse modo 57 
garantindo legitimidade ilibada ao resultado e à decisão dela decorrente.” foi aprovado e o processo 58 

retornará ao Departamento de Artes. 10) Solicitação de Janaina Mirian Rosa de Adesão ao 59 

serviço voluntário de pessoal externo à UFSC. Processo: 23080.039799/2020-39. Relator: 60 
Rodrigo Acosta Pereira. O parecer do relator, favorável à solicitação de adesão ao serviço 61 

voluntário de pessoal externo à UFSC, foi aprovado por unanimidade. 11) Composição da 62 

Comissão coordenadora da consulta prévia para a eleição do(a) Diretor(a) e Vice-63 
Diretor(a) do CCE, gestão 2021-2024. A presidente relembrou que o mandato da atual 64 

gestão encerra em 25 de março de 2021, e que por isso a comissão eleitoral precisa ser 65 

nomeada para que a eleição ocorra dentro do prazo. Após discussão, o conselho decidiu que a 66 

comissão eleitoral será composta por: Servidores Docentes: Janine Soares de Oliveira – LSB e 67 

Adriana de C. Kuerten Dellagnelo – LLE; Servidores Técnico-Administrativos: Vanessa dos 68 

Santos Amadeo – Secretaria Administrativa do CCE e Michelle Duarte da Silva Schlemper – 69 

Secretaria do Departamento de Libras; Discentes: Isabela Oliveira Mosquin – Representante 70 

dos alunos dos cursos de Design no Conselho do CCE e Sérgio de Almeida Pereira Machado 71 

– Representante dos alunos do curso de Cinema no Conselho do CCE. 12) Composição da 72 

comissão com o objetivo de elaborar levantamento das rotinas processuais que 73 

perpassam secretarias de graduação, pós-graduação e de departamentos, identificando 74 
quando for o caso similaridades da natureza dos processos e de sua tramitação. A 75 

presidente informou que essa comissão já foi nomeada no início do ano, porém os discentes 76 

não foram indicados e a comissão não foi designada. Sendo assim, a comissão será agora 77 

designada com a composição inicial, incluindo os dois representantes discentes do conselho 78 

que não estão na comissão eleitoral. A comissão ficou então assim definida: Servidores 79 

Docentes: Rosane Silveira, Andréa Carla Scansani e Flávio Andaló; Servidores Técnico-80 

Administrativos: Dalton Barreto, Ana Carolina Arnez Dos Santos, Felipe Silva Neves e 81 

Vanessa dos Santos Amadeo; Discentes: Erichk Armondes da Silva e Camila Comandolli de 82 
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Souza. 13) Homologação da aprovação concedida ad referendum do Conselho do CCE, 83 

da renovação do período de atuação do professor Eduardo Barreto Vianna Meditsch 84 
como professor voluntário no Curso de Pós-graduação em Jornalismo. A aprovação 85 

concedida ad referendum do Conselho do CCE, da renovação do período de atuação do 86 

professor Eduardo Barreto Vianna Meditsch como professor voluntário no Curso de Pós-87 

graduação em Jornalismo, foi homologada por unanimidade. 14) Homologação da 88 

aprovação concedida ad referendum do Conselho do CCE, da indicação do professor 89 

Andrea Peterle Santurbano (DLLE) como representante suplente do CCE na EDUFSC. 90 
A aprovação da indicação do professor Andrea Peterle Santurbano (DLLE) como 91 

representante suplente do CCE na EDUFSC foi homologada por unanimidade. 15) 92 

Calendário de reuniões ordinárias do Conselho de Unidade 2021-1. A proposta de 93 

calendário de reuniões ordinárias para o semestre 2021-1 foi aprovada por unanimidade. As 94 

reuniões serão realizadas nos dias: 27/01, 25/02, 17/03, 29/04, 20/05, 30/06 e 29/07. 16) 95 

Informes. A presidente informou que a direção do centro foi acionada pelo setor de 96 

planejamento estratégico e gestão de risco da UFSC para que o CCE possa auxiliar na 97 

promoção de indicadores que auxiliem a avaliar os riscos dentro do planejamento estratégico, 98 

e que os eventos são indicadores fundamentais para a gestão de riscos, e que o setor entrará 99 

em contato semestralmente para pegar o registro dos eventos realizados no CCE. Sendo assim 100 

a direção começará a receber as informações sobre os eventos logo após a sua realização, para 101 

que as informações estejam centralizadas e disponíveis para o setor de gestão de risco quando 102 

necessário. Não havendo outras manifestações, a Presidente agradeceu a presença de todos e 103 

deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Vanessa dos Santos Amadeo, Secretária 104 

Executiva, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pela Presidente. 105 

Florianópolis, 17 dezembro de 2020.  106 

Ata aprovada por unanimidade em reunião do 

Conselho de Unidade em 25 de fevereiro de 2021.  
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