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ATA Nº 02/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CCE 

 
Ata da Reunião Ordinária do Conselho da 
Unidade do CCE, realizada no dia 25 de fevereiro 

de 2021, às 09 horas, pela plataforma digital 
Conferência Web. 

 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, 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 02/2021, com a presença dos 3 
Conselheiros Silvana de Gaspari, Leslie Sedrez Chaves, Marisa Araújo Carvalho, Gilles Jean 4 

Abes, Luiz Henrique Milani Queriquelli, Deonísio Schmitt, Daisi Irmgard Vogel, Carla 5 
Regina Martins Valle, Henrique Finco, Ana Veronica Paz Y Mino Pazmino, Celso Henrique 6 
Soufen Tumolo, Marília Carbonari, Mary Vonni Meürer de Lima, Sergio Nunes Melo, 7 

Tarcísio de Arantes Leite, Daniel do Nascimento e Silva, Rosane Silveira, Alinne Balduino 8 
Pires Fernandes, Rosângela Pedralli, Dirce Waltrick do Amarante, Paulo Ricardo Berton, 9 

Rogerio Christofoletti, Milton Luiz Horn Vieira, Carlos Eduardo Schmidt Capela, Sérgio de 10 
Almeida Pereira Machado, Luiz Salomao Ribas Gomez, Janine Soares de Oliveira, Rachel 11 
Louise Sutton-Spence, Michelle Duarte da Silva Schlemper, sob a presidência do professor 12 

Arnoldo Debatin Neto, Diretor do CCE. Havendo número legal, o Presidente cumprimentou a 13 
todos e deu por aberta a sessão. Na sequência, submeteu à apreciação a ordem do dia, 14 
solicitando a retirada da pauta do item 4. Relatório final de afastamento integral para 15 

cursar pós-doutorado do servidor docente Ranulfo Alfredo Manevy de Pereira Mendes 16 
(ART). Processo nº 23080.062831/2019-46. Relatora: Ana Veronica Paz Y Mino Pazmino, 17 

pois a relatora solicitou diligência e o processo retornou ao departamento; e a inclusão dos 18 
itens 12. Aprovação de retificação de composição de banca de concurso público para a 19 
área de Videojornalismo e Telejornalismo, edital nº 121/2019/DDP. Processo nº 20 

23080.062333/2019-01 e solicitação digital nº 006318/2021. Professora Leslie Sedrez Chaves 21 
e 13. Aprovação de composição de banca de concurso público para a área de Literatura 22 

Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, edital nº 121/2019/DDP. 23 
Processo nº 23080.061248/2019-18 e OF E 5/DLLV/CCE/2021. Professor Luiz Henrique 24 
Milani Queriquelli.  A inclusão e a exclusão dos itens foram aprovadas por unanimidade e, 25 

não havendo manifestações, o Presidente deu continuidade à sessão. Foram apreciados os 26 
seguintes itens de pauta: 1) Aprovação das atas 19/2020 de reunião ordinária de 27 

17/12/2020 e 01/2021 de reunião ordinária de 27/01/2021. As atas das reuniões ordinárias 28 
realizadas em 17 de dezembro de 2020 e 27 de janeiro de 2021 foram aprovadas por 29 
unanimidade. 2) Aprovação de retificação de cronograma da consulta prévia para a 30 

eleição do(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do CCE e prorrogação da portaria pro tempore 31 
da gestão atual. Em sua solicitação, a comissão eleitoral informa que “em virtude da 32 
manutenção da sala cofre não foi possível agendar a eleição para Direção do Centro no sistema 33 
e-Democracia para dia 15 de março de 2021, conforme o cronograma apresentado na Resolução 34 
nº 01/CCE/2021, de 29 de janeiro de 2021”. Diante dessa indisponibilidade, a comissão solicitou 35 
“1. A apreciação do Conselho sobre a prorrogação da portaria da direção atual para que os 36 
trabalhos da Comissão eleitoral possam ser realizados de acordo com os prazos de apuração de 37 
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resultados e recursos. Sugerimos a prorrogação da portaria pro tempore para até 10 dias após a 38 
homologação do resultado da eleição. 2. Aprovação do novo cronograma para consulta à 39 
comunidade do Centro de Comunicação e Expressão para escolha dos candidatos a Diretor(a) e 40 
Vice-Diretor(a) do Centro”.  O cronograma retificado prevê eleição em 22 de março de 2021, 41 
mas informa que “caso a data do dia 22 de março de 2021 não esteja disponível no Sistema e-42 
Democracia, a eleição será agendada para o dia útil posterior mais próximo disponível e as 43 
demais datas posteriores serão alteradas também”. Foi aprovado por unanimidade a prorrogação 44 
da portaria da direção atual e o novo cronograma apresentado. 3) Solicitação de redistribuição 45 

permuta Fábio Guilherme Salvatti X Gabriela Canale Miola. Processo: 46 
23080.028151/2020-37. Relatora: Mary Vonni Meürer de Lima. A relatora fez a leitura de 47 
seu parecer. Em discussão, o professor Sergio Nunes Melo questionou se o parecer da 48 

professora Mary Vonni foi respaldado pela ata aprovada da última reunião do colegiado de 49 
departamento. A Professora Mary Vonni informou que utilizou como base de seu parecer a 50 

documentação inserida no processo, em que constava a aprovação da solicitação na última 51 
reunião do colegiado de departamento. A professora Marilia, chefe do departamento de Artes, 52 
informou que a ata inserida no processo referente à reunião do departamento de 11 de 53 

fevereiro de 2021 ainda não foi aprovada e foi inserida para dar prosseguimento ao processo. 54 
O professor Sergio se manifestou novamente informando que não seria uma ata fácil de ser 55 

discutida, pois  na última reunião do colegiado do departamento a ex-chefe de departamento 56 
propôs que fosse tirado de pauta e retornasse ao curso de Artes Cênicas para nova discussão 57 
que embasaria o voto de qualidade da ex-chefe em votação anterior. Essa proposta foi 58 

recusada pelo colegiado do departamento. Nessa última reunião do colegiado, diante de 59 
argumentação de que havia uma ilegalidade sobre registro de voto do coordenador do curso 60 

de cinema, pedido manifestado somente às 16:00, a ex-chefe se retirou da reunião em sinal de 61 
protesto e foi seguida por dois professores do curso de cinema. A Professora Marilia informou 62 
que os argumentos do professor Sérgio foram discutidos em reunião do colegiado e que na 63 

reunião de fevereiro todas as divergências foram levadas para votação pelo colegiado do 64 
departamento, tendo sido discutido de forma tranquila e transparente. Em votação, o parecer 65 

foi aprovado por ampla maioria, com dois votos contrários.  4) Homologação da aprovação 66 
concedida ad referendum do Conselho do CCE da solicitação de abertura de concurso 67 
público para professor efetivo do LSB, campo de conhecimento Educação de Surdos / 68 

Linguística das Línguas de Sinais. Processo: 23080.003972/2021-41. Relator: Luiz 69 
Henrique Milani Queriquelli.  A aprovação concedida ad referendum do Conselho do CCE 70 

foi homologada por unanimidade. 5) Homologação da aprovação concedida ad referendum 71 
do Conselho do CCE da solicitação de abertura de concurso público para professor 72 
efetivo do LLE, na área de Letras Alemão (Processo: 23080.005964/2021-30) e na área 73 

de Letras Italiano (Processo: 23080.005974/2021-75). A aprovação concedida ad 74 
referendum do Conselho do CCE foi homologada por unanimidade. 6) Solicitação de 75 

abertura de concurso público para professor efetivo do LLE na área de Inglês. Processo 76 
23080.006438/2021-97. Relatora: Daisi Irmgard Vogel. O parecer da relatora, favorável ao 77 
pedido de abertura do concurso público, foi aprovado por unanimidade. 7) Regimento 78 

Interno de Pesquisa do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas (DLLV). 79 
Processo: 23080.001596/2021-51. Comissão: Roberta Pires De Oliveira, Gilles Jean Abes 80 
e Chrystianne Goulart Ivanoski. Em seu parecer, a comissão apresentou considerações e 81 

sugestões e considerou que “o Regimento proposto deve ser aprovado com as alterações 82 
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sugeridas”. O parecer foi aprovado por unanimidade. 8) Progressão funcional de Associado III 83 
para Associado IV de Henrique Finco (ART). Processo: 23080.049770/2020-65. A 84 

progressão funcional de Associado III para Associado IV foi homologada por unanimidade. 9) 85 
Homologação da indicação de Coordenador e Subcoordenador de Pesquisa do CCE. O 86 
Professor Arnoldo informou que ainda não há indicação definida, pois os professores 87 

consultados declinaram ou ainda não responderam. O mandato da atual coordenadora e 88 
subcoordenador termina em 10 de março de 2021. Não houve homologação de indicação. 10) 89 

Apresentação Chapa 2 - consulta prévia para a eleição do(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a) 90 
do CCE. A chapa 2 teve 10 minutos para se apresentar. 11) Apresentação Chapa 1 - 91 
consulta prévia para a eleição do(a) Diretor(a) e Vice-Diretor(a) do CCE. A chapa 1 teve 92 

10 minutos para se apresentar. 12) Aprovação de retificação de composição de banca de 93 
concurso público para a área de Videojornalismo e Telejornalismo, edital nº 94 

121/2019/DDP. Processo nº 23080.062333/2019-01 e solicitação digital nº 006318/2021. 95 
Professora Leslie Sedrez Chaves. A retificação da banca de concurso público para a área de 96 
Videojornalismo e Telejornalismo foi aprovada por unanimidade. 13) Aprovação de 97 

composição de banca de concurso público para a área de Literatura Portuguesa e 98 
Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, edital nº 121/2019/DDP. Processo nº 99 

23080.061248/2019-18 e OF E 5/DLLV/CCE/2021. Professor Luiz Henrique Milani 100 
Queriquelli. Foi aprovada por unanimidade a composição da banca de concurso público para 101 
a área de Literatura Portuguesa e Literaturas Africanas de Língua Portuguesa.  Como informe, 102 

o Professor Arnoldo informou sobre reunião do conselho universitário em que se tratou de 103 
questões do processo de escolha de vice-reitor(a) da UFSC, da necessidade de criação de lista 104 
tríplice, dos prazos de mandato de reitor e vice reitor que não coincidem. Além disso, o 105 

Professor comentou sobre projeto vinculado ao patrimônio e ao espaço físico do CCE em que 106 
se relacionam as plantas dos espaços do prédio à carga patrimonial. O levantamento 107 

patrimonial do bloco D serve como modelo para implantar nas demais edificações do CCE. 108 
Não havendo outras manifestações, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 109 
encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Alice Canal, Técnica em Assuntos Educacionais, 110 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente. Florianópolis, 111 
25 de fevereiro de 2021.  112 

Ata aprovada por unanimidade em reunião do 
Conselho de Unidade em 17 de março de 2021.  
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