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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO 

DE 2017 DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO 

SOCIOECONÔMICO, REALIZADA NO DIA 26/04/2017. 

 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às 14h00min., reuniu-se 1 
extraordinariamente, no local de costume, o Conselho de Unidade do CSE, com a presença dos 2 
Conselheiros que assinaram a lista de presença, sob a presidência do Prof. Irineu Manoel de 3 
Souza, Diretor do CSE. ITEM 1 – ATA DA REUNÃO ANTERIOR. O Presidente informou 4 

que a ata da reunião anterior foi encaminhada por meio eletrônico, tendo sido dispensada sua 5 
leitura. Submetida à apreciação, a ata da reunião foi aprovada por unanimidade. ITEM 2 – 6 
INFORMES. O Presidente fez uso da palavra para apresentar os informes relativos à eleição 7 
para representação docente do CSE junto ao Conselho Universitário e a eleição para coordenador 8 

e subcoordenador do Curso de Ciências Econômicas, na modalidade à distância. Em seguida fez 9 
uso da palavra o Prof. Lucas Rezende, para informar sobre a situação de alerta máximo 10 

declarado pela Secretaria de Segurança Pública, em função dos ataques de violência ocorridos na 11 

cidade. Em decorrência da discussão gerada, foi aprovada por maioria, a inclusão do assunto 12 

como item de pauta. Com a palavra a Prof. Dilciane Carraro fez leitura de nota do Departamento 13 
de Serviço Social, solicitando a inclusão do seu teor na presente ata. “NOTA DO 14 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL DA UFSC EM APOIO A GREVE GERAL DO 15 
DIA 28/04/2017. As trabalhadoras e trabalhadores brasileiros convocaram Greve Geral para o 16 
próximo dia 28/04/2017, contra as reformas da previdência e trabalhista, desencadeada por 17 

meio de um processo espúrio, apoiado em uma flagrante ruptura democrática. Avessos a 18 
qualquer diálogo, tal proposta, baseia-se em informações inverídicas sobre as contas públicas e 19 

se caracterizam como o ataque mais brutal aos direitos conquistadores historicamente pela 20 
classe trabalhadora. Nesse sentido, o Departamento de Serviço Social da UFSC vem a público 21 
manifestar APOIO à luta das trabalhadoras e trabalhadores, registrando ainda sua plena 22 

ADESÃO ao movimento paredista, também afirmado pelo conjunto dos docentes, estudantes e 23 

técnicos administrativos. Por fim, registramos a nossa profunda preocupação com o caráter 24 
público e socialmente referenciado da UFSC, o que exige seu posicionamento a favor da luta 25 
contra a destruição dos direitos sociais em curso. Colegiado do Departamento de Serviço Social 26 
– UFSC. 25/04/2017”. A Profª Taisa fez uso da palavra “lembrando que o que lhe concede a 27 
cadeira nesse Conselho é o fato de ter sido eleita Coordenadora do Curso de Administração 28 

EaD oferecido por esse CSE via CAD. Antes de iniciar o informe, no entanto, perguntou aos 29 
colegas presentes como costumam ser entregues as correspondências do tipo memorando nos 30 
departamentos e/ou coordenações de curso que representam. Por unanimidade, os conselheiros 31 
responderam que memorandos são entregues ou via SPA ou por email ou, quando entregues 32 

fisicamente, assinam o recebimento do referido documento na hora da sua entrega. Feita a 33 
consulta, a professora informou que depois de muito resistir, embora já viesse conversando com 34 
Prof Irineu sobre o assunto, entendeu que não mais poderia manter sob condução discreta o 35 

processo de assédio que vem sofrendo. Informa que, depois de infrutíferas tentativas junto à 36 
Chefia de Departamento, à Coordenação do LabGestão, à Coordenação do Núcleo UAB e à 37 
Secretaria de Educação a Distância da UFSC, para esclarecer e solucionar algumas questões 38 
que sugerem indícios de irregularidade na condução dos cursos EaD do CAD, levou ao 39 
conhecimento do Colegiado do Departamento de Ciências da Administração a decisão do 40 
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Colegiado do Curso de Administração EaD, o qual também preside, de pagar uma dívida 41 
herdada da gestão anterior que totaliza 128,5 bolsas CAPES apenas depois que ocorrer a 42 
prestação de contas dos recursos que foram descentralizados pela CAPES ao Nucleo UAB. 43 

Informou que desde que levou ao Colegiado do Departamento essa informação da existência de 44 
recursos sendo descentralizados da CAPES para Núcleo UAB, vem sofrendo intenso processo de 45 
assédio moral. Informou que o processo de assédio se dá de várias formas, mas que um último 46 
fato ocorrido no dia 18 de abril passado, a fez tomar a decisão de trazer o assunto ao Conselho 47 

CSE. Em seguida, a professora passou à leitura do email recebido por parte da funcionária da 48 
FAPEU Ana Maria dos Santos (copia integrará a ata na forma de anexo), responsável pelo 49 
arquivo dos cursos EaD do CAD, até então localizada na sala 219 desse CSE, onde funcionava 50 
a Secretaria do Curso de Administração EaD.  Além do email recebido da funcionária, a 51 

professora leu também o email (copia integrará a ata na forma de anexo) enviado pelo Chefe de 52 

Departamento ao Diretor do CSE depois que esse, a quem a professora solicitou ajuda por estar 53 
fora do país participando de evento apresentando trabalho e com afastamento autorizado, 54 
solicitou ajuda por entender que problemas com espaço físico no âmbito do CSE são de 55 

responsabilidade desse Diretor”. Professora Alessandra “externa sua preocupação com a 56 
situação do Departamento, solicitando que conste em ata a reclamação da Professora Taisa, 57 

quanto a ter sofrido assédio moral por parte da sua chefia”. A Professora Evelize Welzel 58 

também se mostrou solidária e disse que, como membro do conselho do curso de Administração 59 

EaD, vem acompanhando todo esse processo e disse ainda que o fato relatado pela professora 60 
Taisa é um pedaço muito pequeno de tudo que ela vem enfrentando. O Professor Ricardo Lara, 61 

do Departamento de Serviço Social, disse que é preciso tomar muito cuidado, pois isso leva à 62 
problemas de saúde e doença. A Professora Dilciane Carraro, do Departamento de Serviço 63 
Social, juntou-se aos demais preocupadas com a realidade descrita e sobre o caso de assédio que 64 

se submete a professora. O Professor Luiz Felipe Ferreira fez alguns comentários ajudando a 65 
explicar a realidade descrita, uma vez que, como coordenador do curso de Ciências Contábeis 66 

EaD, vem prestando apoio à Coordenadora do Administração EaD e compartilhando algumas 67 
atividades para manter o curso sem paralisar como ocorreu em 2015. Conselheiro Maurício Rissi 68 

alertou que fazendo-se constar da ata a informação de assédio moral, deverá ser constituída 69 

comissão de sindicância para apurar os fatos. Dando continuidade o Acadêmico Bruno Henrique 70 
Carvalho de Souza informou da realização de palestra sobre imposto de renda e da parceria do 71 
Centro Acadêmico de Ciências Contábeis com a Prefeitura Municipal de Florianópolis. ITEM 3 72 
– ORDEM DO DIA. A Profª Evelize Welzel solicitou a retirada do item 3.2 de pauta, em função 73 
de haver sido o processo baixado em diligência para a Procuradoria Federal junto à UFSC e 74 

ainda não ter retornado. Também foram retirados de pauta os itens 3.7.e 3.9 da pauta da reunião, 75 
por não haverem sido relatados. 3.1. “Ad-referendum” da Direção. 3.1.1. Proc. 76 

23080.017265/2017-56. Requerente: Prof. Rolf Hermann Herdmann. Assunto: Proposta de 77 
Curso de Especialização em Gestão em Saúde. Relatora: Profª Alessandra de Linhares 78 
Jacobsen. O Presidente informou que dada a urgência requerida aprovou o parecer da Relatora 79 

“ad-referendum” do Conselho de Unidade, e submete agora o “ad-referendum” a apreciação do 80 
Conselho. Com a palavra a Relatora expôs o seu parecer que, ao final, recomenda pela aprovação 81 

do Curso em questão. Colocado em votação o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 82 

3.2 – Posicionamento do CSE quanto ao alerta de segurança máxima emitido pela 83 
Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foi deliberado que a Direção do Centro 84 
comunicará a todos os docentes do Centro, via moodle, sobre o alerta máximo de segurança sem, 85 
contudo, suspender as aulas, mas orientando para flexibilização e utilização de ferramentas 86 
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pedagógicas alternativas, dentre elas a EaD. 3.3. Proc. 23080.030603/2015-83. Requerente: 87 

Profª Eleonora Milano Falcão Vieira. Assunto: Afastamento para pós-doutorado na 88 
Faculty of Education and Social Work – Relatório final. Relatora: Profª Liliane Moser. A 89 

Relatora fez a leitura do seu parecer, que ao final, recomenda pela aprovação do Relatório em 90 
questão. Colocado em votação o parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 3.4. Proc. 91 

23080.034806/2015-49. Requerente: Prof. Leonardo Flach. Assunto: Afastamento para pós-92 
doutorado na Massachusetts Institute of Tecnology – Relatório final. Relatora: Profª 93 
Liliane Moser. De igual forma, a Relatora fez a leitura do seu parecer, que ao final, recomenda 94 
pela aprovação do Relatório em questão. Colocado em votação o parecer da relatora foi aprovado 95 
por unanimidade. (Relato pela Direção) 3.5. Proc. nº 23080.005454/2017-86. Requerente: 96 

Profa. Carmen Rosario Ortiz Gutierrez Gelinski. Assunto: Progressão Funcional 97 
Horizontal classe de Professor Associado III para a classe de Professor Associado IV. A 98 

Profª Maria Denize procedeu à leitura do parecer da comissão que, ao final recomenda pela 99 
progressão requerida. Colocado em votação o parecer da comissão foi aprovado por 100 
unanimidade. (Relato pela Direção) 3.6. Proc. nº 23080.014582/2017-11. Requerente: Profa. 101 

Luiz Felipe Ferreira. Assunto: Progressão Funcional Vertical da classe de Professor 102 
Adjunto IV para a classe de Professor Associado I. Na mesma linha, a Profª Maria Denize 103 

procedeu à leitura do parecer da comissão que, ao final recomenda pela progressão requerida. 104 

Colocado em votação o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. 3.8. Proc. nº 105 

23080.078277/2016-76. Requerente: Departamento de Economia e Relações Internacionais. 106 

Assunto: Consolidação do Plano de Atividade Departamental – PAAD 2017.1. Relator: 107 
Eduardo Lobo. A Profª Maria Denize fez a leitura do parecer em nome do Relator, que 108 
recomenda pela aprovação da consolidação do Plano de Atividade Departamental do 109 
Departamento de Economia e Relações Internacionais. Colocado em votação o parecer do 110 

Relator foi aprovado por unanimidade. 3.10. Proc. nº 23080.077214/2016-01. Requerente: 111 

Departamento de Ciências da Administração. Assunto: Consolidação do Plano de 112 
Atividade Departamental – PAAD 2017.1. Relatora: Mónica Salomón Ganzález. A relatora 113 
fez a leitura do seu parecer que, ao final, recomenda pela aprovação da consolidação do Plano de 114 

Atividade Departamental do Departamento de Ciências da Administração. Colocado em votação 115 

o parecer da Relatora foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 116 
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 17h30min, e para constar, eu, 117 
Roberto Carlos Alves, lavrei a presente ata que, achada conforme, segue assinada pelo 118 
presidente. 119 








