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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018 

DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO 

SOCIOECONÔMICO, REALIZADA NO DIA 09/05/2018. 

 

 

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 14:30 horas, 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. A 4 

Presidência informou que a ata da reunião anterior havia sido encaminhada aos conselheiros por 5 
meio eletrônico, questionando sobre a necessidade da sua leitura. Dispensada a leitura, a ata da 6 
reunião anterior foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM 2 – 7 
INFORMES. O Presidente informou da sua participação em reunião entre os diretores do CCE, 8 

CCB, CFM, CFH e CSE, os quais possuem cursos à distância, que tratou dos problemas hoje 9 
enfrentados pela EAD. Informou, ainda, que naquela reunião foi tomada decisão de solicitar-se 10 

reunião com o Reitor e os demais centros de ensino da UFSC para tratar do tema. Aproveitou 11 

para informar das defesas dos Memoriais de Atividades Acadêmicas dos professores Nildo 12 

Ouriques e Beatriz Augusto de Paiva, a serem realizadas no dia 11/05/18 e dos professores Luiz 13 
Carlos de Carvalho Júnior e Silvio Antônio Ferráz Cário, no dia 18/05/18. O Professor Valdir 14 

Alvim fez uso da palavra para prestar informes relativos à curricularização da extensão. ITEM 3 15 
– ORDEM DO DIA. INCLUSÃO DE PAUTA. O Secretário do Centro solicitou a inclusão de 16 
processo de progressão funcional da Professora Brenda Paula Magno Fernandes e do Processo 17 

23080.078116/2017-63, relativo ao concurso público para professor efetivo, campo de 18 
conhecimento Ciências Contábeis/Contabilidade Tributária, inclusões que foram aprovadas por 19 

unanimidade. 3.1. Proc. 23080.008527/2018-72. Requerente: Prof. Claudelino Martins Dias 20 

Junior. Assunto: Projeto de Criação da Coordenadoria Especial Interdisciplinar em 21 
Negócios, Tecnologia e Inovação. Relator: Prof. Irineu Afonso Frey. Inicialmente foi 22 

proposta a exclusão do processo da pauta da reunião, exclusão que obteve apenas três votos 23 

favoráveis, optando a maioria dos conselheiros pela apreciação e votação do parecer do relator 24 
nesta reunião. Dada a ausência do relator na reunião por motivo de viagem, o Secretário do CSE 25 
fez a leitura integral do parecer do relator, no qual o relator informa, de acordo com parecer 26 
exarado pela Procuradoria Federal junto à UFSC, não haver óbice à criação da Coordenadoria 27 
em questão. Contudo, o relator orienta que sejam ouvidos o Departamento de Ciências da 28 

Administração e a Pró-Reitoria de Graduação no sentido de apresentarem suas manifestações 29 
acerca do tema. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 3.2. 30 

Proc. 23080.017711/2018-11. Requerente: Profª. Graciela de Conti Pagliari. Assunto: 31 
Afastamento para pós-doutorado no exterior – período 01/08/2018 a 31/07/2019. Relatora: 32 
Profª Dilceane Carraro. A relatora expôs o seu parecer, do qual consta que o processo está 33 
instruído de acordo com o que preconiza a legislação vigente, havendo sido aprovado pelo 34 
Departamento de Economia e Relações Internacionais, bem como pela Comissão Permanente do 35 

Pessoal Docente. Desta forma a relatora propõe a aprovação do afastamento requerido. Colocado 36 
em votação o parecer da relatora foi aprovado, por unanimidade. 3.3. Proc. 23080.017666/2018-37 

97. Requerente: Prof. Milton Biage. Assunto: Afastamento para pós-doutorado no exterior 38 
– período 01/08/2018 a 31/07/2019. Relatora: Profª Dilceane Carraro. De igual forma, a 39 
relatora expôs o seu parecer que, ao final, recomenda pela aprovação do afastamento requerido. 40 
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Colocado em votação o parecer da relatora foi aprovado, por unanimidade. 3.4. Proc. 41 

23080.017895/2018-10. Requerente: Profª. Mónica Salomón Ganzález. Assunto: 42 
Afastamento para pós-doutorado no exterior – período 01/08/2018 a 31/07/2019. Relatora: 43 
Profª Dilceane Carraro. Da mesma forma a relatora fez a leitura do seu parecer que, ao final, 44 
recomenda pela aprovação do afastamento requerido. Colocado em votação o parecer da relatora 45 
foi aprovado, por unanimidade. 3.5. Proc. 23080.024753/2018-09. Requerente: Rita Lúcia 46 

Bellato. Assunto: Recurso contra decisão do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 47 
Adminstração Universitária. Relator: Prof. Jaylson Jair da Silveira. Com a palavra, o relator 48 
expôs o seu parecer, apresentando os fatos em ordem cronológica. Finaliza seu parecer 49 
recomendando pelo indeferimento do recurso. Após discussão e esclarecimentos, o parecer foi 50 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 3.6. Proc. 23080.084612/2017-56. 51 

Requerente: Profª. Sirlândia Schappo. Assunto: Solicitação de progressão funcional 52 
vertical da classe de Professor Adjunto IV para a classe de Professor Associado I. O 53 
Secretário do Centro fez a leitura do parecer da comissão que, ao final, recomenda pela 54 
aprovação. Colocado em votação o parecer da comissão foi aprovado por unanimidade. 3.7. 55 

Proc. 23080.004985/2018-32. Requerente: Profª.Brena Paula Magno Fernandez. Assunto: 56 

Solicitação de progressão funcional vertical da classe de Professor Adjunto IV para a classe 57 
de Professor Associado I. O Secretário do Centro fez a leitura do parecer da comissão que, ao 58 

final, recomenda pela aprovação. Colocado em votação o parecer da comissão foi aprovado por 59 

unanimidade. Proc. 23080.078116/2017-63. Requerente: Departamento de Ciências 60 

Contábeis. Assunto: Concurso público para professor efetivo, campo de conhecimento 61 
Ciências Contábeis/Contabilidade Tributária. Com a palavra, o Presidente informou tratar-se 62 
da substituição do Professor Carlos Araújo Leonetti (DIR/UFSC) pelo Professor Alex Mussoi 63 
Ribeiro (CCN/UFSC), a pedido do primeiro, na presidência da comissão constituída através da 64 

Portaria nº 011/2018/CSE, de 13 de março de 2018, encarregada de analisar os pareceres do 65 
Relator, Prof. Marcus Venícius Andrade de Lima, aprovados em reunião do Conselho de 66 

Unidade do CSE, realizada no dia 07/02/2018, acerca dos recursos impetrados ao concurso pelos 67 
candidatos Leandro Luis Darós e César Medeiros Cupertino. O Presidente informou do declínio 68 

do Prof. Leonetti na presidência da comissão, razão da substituição ora apresentada. Em votação 69 

a composição da nova comissão foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o 70 
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 16h55min, e para 71 
constar, eu, Roberto Carlos Alves, Coordenador de Apoio Administrativo do CSE, lavrei a 72 
presente ata que achada conforme, segue assinada pelo presidente. 73 


