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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 

2017 DO CONSELHO DE UNIDADE DO CENTRO 

SOCIOECONÔMICO, REALIZADA NO DIA 20/06/2017. 
 
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 14h30min, reuniu-se 1 
extraordinariamente na sala do Conselho Departamental do CSE, o Conselho de Unidade do CSE, com a 2 
presença dos Conselheiros que assinaram a lista de presença, sob a presidência do Prof. Irineu Manoel de 3 
Souza, Diretor do CSE. ITEM 1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Em função de haver sido 4 
encaminhada aos Conselheiros por meio eletrônico, o Presidente consultou aos presentes da necessidade 5 
da leitura da ata da reunião anterior. Tendo sido dispensada a leitura, a mesma foi colocada em votação, 6 
sendo aprovada por unanimidade. ITEM 2 – INFORMES – Com a palavra, o Presidente informou haver 7 
participado de reunião com o Secretário de Planejamento, Prof. Wladimir Fey, juntamente com a Vice-8 
Diretora e o Secretário do CSE, na qual foram tratados assuntos relativos à infraestrutura, tendo sido 9 
discutidos os seguintes temas: centro de convivência do CSE, ampliação do bicicletário do CSE, revisão 10 
das estruturas elétricas e hidráulicas, manutenção dos projetores multimídia e aquisição de novos 11 
computadores. Na continuidade informou do pedido apresentado pelo Prof. Jaylson Jair da Silveira, 12 
solicitando sua substituição na Comissão PIBIC. Ato contínuo, o Prof. Ricardo Lara, na condição de 13 
Coordenador de Pesquisa do CSE, apresentou informes relativos aos trabalhos da Comissão PIBIC. 14 
ITEM 3 – ORDEM DO DIA –  3.1. “Ad-referendum da Direção”. 3.1.1. Solicitação Digital 15 
031262/2017. Assunto: Edital de redistribuição 2017 – Contabilidade Gerencial. O Presidente 16 
informou que em função da urgência requerida, aprovou “ad-referendum” do Conselho de Unidade do 17 
CSE. Informou, ainda, tratar-se de vaga oriunda da aposentadoria do Prof. Flávio da Cruz. Após discussão 18 
e, não havendo questionamentos, o “ad-referendum” foi colocado em votação, sendo aprovado por 19 
unanimidade. 3.2. Proc. 23080.020591/2017-41(PEDIDO DE VISTAS). Requerente: Técnico-20 
Administrativos do CSE. Assunto: Ampliação da representatividade dos STAS no Conselho da 21 
Unidade. Relatora: Profª Beatriz Augusto de Paiva. Parecer de vistas: Profª Evelize Welzel. 22 
Processo retirado de pauta, em função da ausência da Relatora por motivos de saúde em pessoa da 23 
família. 3.3. Proc. 23080.018830/2017-01. Requerente: Prof. Armando de Melo Lisboa.        Assunto: 24 
Solicita afastamento para pós-doutorado junto ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 25 
Tecnologia (IBICT), Rio de Janeiro, a partir de 01/08/2017. Relator: STA Maurício Rissi. Processo 26 
retirado de pauta, face a impossibilidade, por motivo de força maior, de concretizar-se o afastamento do 27 
requerente. 3.4. Proc. 23080.028731/2017-29. Requerente: Prof. Lourdes Alves. Assunto: Solicita 28 
adesão ao Serviço Voluntário junto ao PPGAU/CSE. Relator: STA Maurício Rissi. Dada à 29 
impossibilidade de comparecimento na reunião do titular e seu suplente, o Secretário do CSE fez a leitura 30 
do parecer, em nome do relator, do qual consta que o processo encontra-se instruído de acordo com o que 31 
preconiza a legislação que disciplina a matéria. Desta forma, o relator recomenda a aprovação da 32 
solicitação da requerente. Colocado em votação o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.  33 
(Relato pela Direção) 3.5. Proc. 23080.025919/2017-15. Requerente: Profª. Luziele Maria de Souza 34 
Tapajós. Assunto: Progressão funcional horizontal da classe de Professor Associado I para a classe 35 
de. Professor Associado II. O Secretário do Centro fez a leitura do parecer da Comissão que, ao 36 

final, recomenda pela aprovação da progressão requerida. Colocado em votação o parecer da 37 
comissão foi aprovado por unanimidade. (Relato pela Direção) 3.6. Proc. 23080.025924/2017-28. 38 
Requerente: Profª. Luziele Maria de Souza Tapajós. Assunto: Progressão funcional horizontal da 39 
classe de Professor Associado II para a classe de Professor Associado III. Igual forma o Secretário 40 
do Centro fez a leitura do parecer da Comissão que, ao final, recomenda pela aprovação da 41 
progressão requerida. Colocado em votação o parecer da comissão foi aprovado por 42 
unanimidade. 3.7. Proc. 23080.036575/2017-70. Requerente: Departamento de Ciências da 43 
Administração – CAD. Assunto: Plano de Atividade Departamental – PAAD 2017.2.        Relator: 44 
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Profª Liliane Moser. A relatora fez a leitura do seu parecer, que finaliza com a recomendação do retorno 45 
do processo ao Departamento de Ciências da Administração, em função de algumas inconsistências 46 
encontradas, devendo o processo ser apreciado na próxima reunião. Na oportunidade o Chefe do 47 
Departamento, Prof. Eduardo Lobo fez uso da palavra, informando poder ter havido troca do parecer da 48 
comissão, que foi enviado por e-mail para que constasse do processo. Colocado em votação o parecer da 49 
relatora foi aprovado, por unanimidade. 3.8. Proc. 23080.037640/2017-84.Requerente: Departamento 50 
de Ciências Contábeis – CCN. Assunto: Plano de Atividade Departamental – PAAD 2017.2. 51 
Relator: Prof. Maurício Simiano Nunes. Processo retirado de pauta, em função de não haver sido 52 
encaminhado em tempo hábil para o relator.  3.9. Proc. 23080.037380/2017-47. Requerente: 53 
Departamento de Economia e Relações Internacionais – CNM. Assunto: Plano de Atividade 54 
Departamental – PAAD 2017.2. Relator: Prof. Eduardo Lobo. O Relator expôs o seu parecer, 55 
apresentando os dados estatísticos do plano relativos às atividades de ensino, pesquisa, extensão e 56 
administração, recomendando ao final, a aprovação do mesmo. Colocado em votação, o parecer do relator 57 
foi aprovado, por unanimidade. 3.10 Proc. 23080.036426/2017-19. Requerente: Departamento de 58 
Serviço Social – DSS. Assunto: Plano de Atividade Departamental – PAAD 2017.2. Relator: Prof. 59 
Luiz Felipe Ferreira. Na mesma linha, o relator apresentou os dados estatísticos do plano relativos às 60 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, recomendando ao final, de igual forma, a 61 
aprovação do mesmo. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado, por unanimidade. ITEM 4 62 
– OUTROS ASSUNTOS. 4.1. Definição de critérios para escolha de representantes do CSE no 63 
Conselho de Curadores. Com a palavra, o Presidente informou da nova composição de Conselho de 64 
Curadores da UFSC, cabendo agora ao CSE 02 (duas) cadeiras. Dados que atualmente o CSE possui um 65 
representante naquele Conselho, há a necessidade de se indicar outro representante titular e 02 (dois) 66 
representantes suplentes. Desta forma o Presidente apresentou minuta de resolução, estabelecendo 67 
critérios para a escolha dos representantes. Após discussão, foram propostas pequenas alterações, 68 
culminando no documento que integra esta ata, na forma de anexo. 4.2. Indicação pelas chefias dos 69 
departamentos e coordenadorias dos agentes patrimoniais. O Presidente reformou a necessidade de 70 
indicação pelos departamentos e coordenadorias de cursos de seus respectivos agentes patrimoniais. Nada 71 
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às 72 
16h15min, e para constar, eu, Roberto Carlos Alves, Coordenador de Apoio Administrativo do CSE, 73 
lavrei a presente ata que achada conforme, segue assinada pelo presidente. 74 


