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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017 

DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO 

SOCIOECONÔMICO, REALIZADA NO DIA 06/04/2017. 

 

 

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 14h30min, reuniu-se 1 
ordinariamente na sala do Conselho Departamental do CSE, o Conselho de Unidade do CSE, 2 
com a presença dos Conselheiros que assinaram a lista de presença, sob a presidência do Prof. 3 
Irineu Manoel de Souza, Diretor do CSE. ITEM 1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Em 4 

função de haver sido a ata da reunião anterior encaminhada aos Conselheiros um dia antes da 5 
reunião, por meio eletrônico, o Secretário do Centro procedeu à leitura da mesma. Ato contínuo, 6 
foi solicitado pela Vice-Diretora do CSE, pequena alteração no item 3.6.  - inclusão do 7 
Congresso Mundial 13º Women’s Worlds Congress e Seminário Internacional Fazendo Gênero 8 

11, no Calendário do Acadêmico do CSE, que passou a ter a seguinte redação: a relatora expôs o 9 
seu parecer que, ao final, recomenda pela aprovação do requerido. Foi deliberado, também, que 10 

os Departamentos, através dos seus colegiados, comunicarão tal decisão aos seus professores. 11 

Colocada em votação a ata da reunião anterior foi aprovada, com a alteração proposta, por 12 

unanimidade. ITEM 2 – INFORMES – O Presidente fez uso da palavra para apresentar os 13 
seguintes informes: 1) aprovação de regimentos de 02 centros de ensino no Conselho 14 

Universitário; 2) aprovação do regimento interno da Auditoria Interna da UFSC e regimentos 15 
internos de 02 campi;  3) aprovação de resolução da pós-graduação relativa à composição das 16 
bancas; 4) processo de eleição para a Direção do CED; 5) concurso público para o NDI; 6) 17 

aprovação das contas da UFSC e; 7) andamento das obras do novo prédio do CSE. Dada a 18 
manifestação de alguns conselheiros, no tocante ao calendário proposto e aprovado na reunião 19 

anterior para as reuniões do Conselho de Unidade do CSE, o Presidente novamente propôs ao 20 
plenário a discussão do tema, ficando decidido ao final, que as reunião acontecerão sempre na 21 
segunda semana de cada mês, em dias alternados. Item 3 – ORDEM DO DIA - 3.1. Proc. 22 

(SOLICITAÇÃO 7055/2017) (PEDIDO DE VISTAS) Requerente: Técnico-Administrativos 23 

do CSE. Assunto: Ampliação da representatividade dos STAS no Conselho da Unidade. 24 
Relatora: Profª Beatriz Augusto de Paiva. Parecer de vistas: Profª Evelize Welzel. A Profª 25 
Evelise Welzel informou que baixou o processo em diligência à Procuradoria Federal junto à 26 
USFC, visando obter subsídios para embasar o parecer de vistas. O Presidente alertou sobre 27 
observação do prazo para pareceres de vistas, ou seja, 72 horas para a devolução do respectivo 28 

processo à Secretaria do CSE. 3.2. Proc. nº 23080.001690/2017-23. Requerente: Márcio 29 

Moraes Rutkosk. Assunto: Solicita exercício provisório para acompanhamento de cônjuge. 30 
Relator: Prof. André da Luiz da Silva Leite. O relator expôs o seu parecer, do qual consta que 31 
o requerente formulou pedido ao Departamento de Economia e Relações Internacionais, havendo 32 

sido negado seu pleito, sob a alegação de possuir o grau máximo de mestre. Finaliza seu parecer, 33 
recomendando que a Direção encaminhe o processo aos demais departamentos do CSE, para 34 
análise do pedido do requerente. Após exaustivo debate, o parecer do relator foi colocado em 35 

votação e aprovado por maioria, obtendo 14 votos favoráveis e 09 votos contrários. 36 
DECLARAÇÃO DE VOTO da Profª Beatriz Augusto de Paiva: “mediante a informação trazida 37 
ao Conselho de Unidade do CSE quanto às 03 vagas de docente destinadas para atender a 38 
situação do Prof. Francisco Geslinski Neto junto ao Departamento de Economia e Relações 39 
Internacionais, solicito um estudo prospectivo, para esclarecimento do destino dessas vagas, uma 40 
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vez que esse assunto repercute no conjunto dos departamentos do CSE”. DECLARAÇÃO DE 41 
VOTO do Prof. Lucas Rezende: “meu voto contrário ao parecer do Prof. André Leite não é 42 
contra o procedimento administrativo por ele relatado, mas para manter a coerência com meu 43 

voto no Departamento de Economia e Relações Internacionais, favorável ao relatório de pedido 44 
de vistas elaborado pelo Prof. Armando Lisboa”. 3.3. Proc. nº 23080.022154/2016-81. 45 

Requerente: Fernando Guerra. Assunto: Solicita retorno às atividades de docente/Serviço 46 
Voluntário junto ao Departamento de Ciências Contábeis. Relator: STA Maurício Rissi. 47 

Processo retirado de pauta por recomendação do relator, uma vez que o mesmo foi instruído com 48 
resolução revogada. (Relato pela Direção) 3.4. Proc. nº 23080.003674/2017-75. Requerente: 49 

Claudelino Martins Dias Júnior. Assunto: Progressão funcional vertical da classe de 50 
Professor Adjunto IV para a classe de Professor Associado I. O Secretário do Centro fez a 51 

leitura do parecer da Comissão que, ao final, recomenda pela aprovação da progressão requerida. 52 

Colocado em votação o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. (Relato pela 53 

Direção) 3.5. Proc. nº 23080.080407/2016-31. Requerente: Helder Boska de Moraes 54 

Sarmento. Assunto: Progressão funcional horizontal da classe de Professor Associado I 55 
para a classe de Professor Associado IV. O Secretário do Centro fez a leitura do parecer da 56 
Comissão que, ao final, recomenda pela aprovação da progressão requerida. Colocado em 57 

votação o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. (Relato pela Direção) 3.6. Proc. 58 

nº 23080. 008959/2017-01. Requerente: Profa. MYRIAM RAQUEL MITJAVILA. Assunto: 59 
Progressão Funcional Horizontal da classe de Professor Associado II para a classe de 60 
Professor Associado III. O Secretário do Centro fez a leitura do parecer da Comissão que, ao 61 

final, recomenda pela aprovação da progressão requerida. Colocado em votação o parecer da 62 
comissão foi aprovado por unanimidade. (Relato pela Direção) 3.7. Proc. nº 23080. 63 

003559/2017-09. Requerente: Profa. MARIALICE DE MORAES. Assunto: Progressão 64 
Funcional Horizontal da classe de Professor Associado I para a classe de Professor 65 
Associado II. O Secretário do Centro fez a leitura do parecer da Comissão que, ao final, 66 

recomenda pela aprovação da progressão requerida. Colocado em votação o parecer da comissão 67 
foi aprovado por unanimidade. (Relato pela Direção) 3.8. Proc. nº 23080.000007/2017-31. 68 

Requerente: Prof. DARCI SCHNORRENBERGER. Assunto: Progressão Funcional 69 
Horizontal da classe de Professor Associado I para a classe de Professor Associado II. O 70 
Secretário do Centro fez a leitura do parecer da Comissão que, ao final, recomenda pela 71 
aprovação da progressão requerida. Colocado em votação o parecer da comissão foi aprovado 72 
por unanimidade. (Relato pela Direção) 3.9. Proc. nº 23080.005454/2017-86. Requerente: Profa. 73 
CARMEN ROSARIO ORTIZ GUTIERREZ GELINSKI. Assunto: Progressão Funcional 74 

Horizontal classe de Professor Associado III para a classe de Professor Associado IV. Processo 75 
retirado de pauta por orientação do relator. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a 76 
presença de todos e deu por encerrada a sessão às 16h20min, e para constar, eu, Roberto Carlos 77 
Alves, Coordenador de Apoio Administrativo do CSE, lavrei a presente ata que achada 78 
conforme, segue assinada pelo presidente. 79 

 80 


