SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SOCIOECONÔMICO
CAMPUS REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE - CEP 88040-900 - FLORIANÓPOLIS / SC
E-mail: cse@contato.ufsc.br / website: portal.cse.ufsc.br

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2018
DO
CONSELHO
DE
UNIDADE
DO
CENTRO
SOCIOECONÔMICO, REALIZADA NO DIA 05/03/2018.
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Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às 14:30 horas, reuniu-se
ordinariamente, na sala do Conselho Departamental do CSE, o Conselho de Unidade do CSE,
com a presença dos Conselheiros que assinaram a lista de presença, sob a presidência do Prof.
Irineu Manoel de Souza, Diretor do CSE. ITEM 1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. Em
função de haver sido encaminhada aos Conselheiros por meio eletrônico, o Presidente consultou
aos presentes da necessidade da leitura da ata da reunião anterior. Tendo sido dispensada a
leitura, a mesma foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. ITEM 2 –
INFORMES. Não havendo informes por parte da Direção e tampouco por parte dos
Conselheiros, passou-se à ordem do Dia. ITEM 3 – ORDEM DO DIA. 3.1. Proc.
23080.066962/2017-31. Requerente: Prof. Helton Ricardo Ouriques. Assunto: Solicitação de
progressão funcional horizontal da classe de Professor Associado III para a classe de
Professor Associado IV. O Secretário do Centro fez a leitura do parecer da comissão que, ao
final, recomenda pela aprovação da progressão requerida. Colocado em votação, o parecer da
comissão foi aprovado por unanimidade. 3.2. Prof. 23080.009673/2018-15. Requerente: Prof.
Fernando Guerra. Assunto: Prestação de serviço voluntário junto ao Programa de Serviço
Voluntário da UFSC. Relator: STA Maicon Claudio da Silva. Com a palavra, o relator expôs
o seu parecer, informando que o processo está instruído de acordo com o que determina a
legislação pertinente, razão pela qual recomenda a aprovação. Colocado em votação, o parecer
do relator foi aprovado por unanimidade. 3.3. Prof. 23080.083383/2017-52. Requerente: Profª
Eloise Helena Livramento Dellagnelo. Assunto: Solicitação de afastamento para pósdoutorado na cidade de Iztapalapa – México. Relator: STA Luiz Eduardo Pizzinatto. O
relator expôs o seu parecer, informando que o processo foi devidamente aprovado no âmbito do
Departamento de Ciências da Administração e encontra-se instruído de acordo com a legislação
que normatiza o assunto. Desta forma, o relator recomenda a aprovação do afastamento
requerido. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 3.4. Prof.
23080.084553/2017-16. Requerente: Profª Gabriela Gonçalves Silveira Fiates. Assunto:
Solicitação de afastamento para pós-doutorado na Universidade de Valência – Espanha.
Relator: STA Luiz Eduardo Pizzinatto. De igual forma, o relator expôs o seu parecer,
informando que o processo foi devidamente aprovado no âmbito do Departamento de Ciências
da Administração e encontra-se instruído de acordo com a legislação que normatiza o assunto,
razão pela qual, recomenda a aprovação do afastamento requerido. Colocado em votação, o
parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 3.5. Prof. 23080.082660/2017-18.
Requerente: Prof. Rogério Tadeu Lacerda. Assunto: Solicitação de afastamento para pósdoutorado na Universidade de São Paulo. Relator: STA Luiz Eduardo Pizzinatto. O relator
expôs o seu parecer, informando que o processo foi devidamente aprovado no âmbito do
Departamento de Ciências da Administração e encontra-se instruído de acordo com a legislação
que normatiza o assunto. Desta forma, o relator recomenda a aprovação do afastamento
requerido. Colocado em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão às
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15h05min, e para constar, eu, Roberto Carlos Alves, Coordenador de Apoio Administrativo do
CSE, lavrei a presente ata que achada conforme, segue assinada pelo presidente.

