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ATA 502. Ao quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis às onze 1 
horas e trinta minutos na sala de reuniões do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte 2 
– CEFID, da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC, sito à Rua Paschoal 3 
Simone – 358 – Coqueiros – Florianópolis teve início a presente sessão ordinária do 4 
Conselho de Centro/CEFID, sob a presidência do senhor diretor, professor Paulo 5 
Henrique Xavier de Souza, e secretariado pela servidora Magaly Albuquerque de Souza 6 
de Azevedo e com a presença dos seguintes conselheiros: Sandroval Francisco Torres, 7 
Marcel Hubert, Fabrizio Caputo, Fabiana Flores Sperandio, Maria Helena Kraski,  8 
JorisPazin . Justificaram ausência os conselheiros; Francisco Rosa Neto, Silvia Rosana 9 
Parcias, Elisabete Maria de Oliveira, Enira Teresinha Braghirolli Damin. O conselheiro 10 
Jean Passos da Silva encontra-se em Licença Saúde. Constatado o quórum regimental 11 
o presidente professor Paulo Henrique Xavier de Souza agradece a presença de todos e 12 
declara aberta a sessão. Ato contínuo, o presidente abre o item 1  Leitura e discussão 13 
e votação da ata 500 do dia dezessete de dezembro do ano de dois mil e quinze. 14 
Colocado em regime de discussão e não havendo quem queira discutir foi colocado em 15 
votação. Aprovado por unanimidade. 2.Expediente. Não há expediente. Inclusão em 16 
Pauta: Processo: 2153/2016. Interessada: Alessandra Swarowsky Martin. Assunto: 17 
Solicitação de afastamento para viagem internacional: Filadélfia – EUA, para 18 
participação em Congresso: 9TH world congress for Neurorehabilitation. Colocado em 19 
regime de discussão e não havendo quem queira discutir foi colocado em votação. 20 
Aprovado por unanimidade a inclusão em pauta do processo da professora Alessandra 21 
Swarowsky Martin. Processo: 1759/2016. Interessado: Juliano Tibola. Assunto: 22 
Relatório de afastamento de capacitação. Colocado em regime de discussão e não 23 
havendo quem queira discutir foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade a 24 
inclusão em pauta do processo do servidor Juliano Tibola. Passando para a ordem do 25 
dia: 3.1. Processo: 000269/2016. Interessado: Jocemar Ilha. Assunto: Inclusão do 26 
professor no PIQD. Relator: Francisco Rosa Neto. Colocado em regime de discussão e 27 
não havendo quem queira discutir foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 28 
3. 2. Processo: 26491/2015. Interessado: Lilian Gerd Kittel Ries. Assunto: Projeto de 29 
Extensão – Edital a qualquer tempo. Relator: Fabiana Flores Sperandio. Colocado em 30 
regime de discussão e não havendo quem queira discutir foi colocado em votação. 31 
Aprovado por unanimidade. 3.3.Homologação do Processo:26491/2015.Interessado: 32 
Elisabete Maria de Oliveira. Assunto: Projetos de Pesquisa submetido na plataforma da 33 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PPPG  das professoras Elaine, Fabiana e 34 
Debora Homologado por unanimidade. Processo: 2153/2016. Interessada: Alessandra 35 
Swarowsky Martin. Assunto: Solicitação de afastamento para viagem internacional: 36 
Filadélfia – EUA, para participação em Congresso: 9TH world congress for 37 
Neurorehabilitation. Colocado em regime de discussão e não havendo quem queira 38 
discutir foi colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Processo: 1759/2016. 39 
Interessado: Juliano Tibola. Assunto: Relatório de afastamento de capacitação. 40 
Colocado em regime de discussão e não havendo quem queira discutir foi colocado em 41 
votação. Aprovado por unanimidade. O presidente pergunta aos presentes se alguém 42 
tem comunicações pessoais: A conselheira  Maria Helena Kraeski, comunica que no dia 43 
16 de março estará acontecendo o processo Seletivo para professor na área de  da 44 
Fisioterapia na Saúde Comunitária com uma vaga de 4 horas atividades. O conselheiro 45 
Marcel Hubert, pergunta  o que acontece aos conselheiros que não comparecem as 46 
reuniões. O presidente Paulo Henrique Xavier de Souza fala que no artigo 12 do 47 
Regimento Interno do Conselho de Centro do CEFID – CONCEFID, diz que o 48 
comparecimento às sessões do conselho pleno é obrigatória e preferencial em relação a 49 
qualquer outra atividade administrativa, ensino, pesquisa ou extensão na universidade. E 50 
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em seu artigo 13 diz que constatada a ausência não justificada por 3 (três) reuniões no 51 
mesmo ano, consecutivas ou alternadas, a Secretaria do CONCEFID notificará o 52 
desligamento do conselheiro por meio de correspondência oficial. Nada mais havendo a 53 
tratar o senhor presidente Paulo Henrique Xavier de Souza, agradece a presença de 54 
todos e declara encerrada a reunião do qual eu Magaly Albuquerque de Souza de 55 
Azevedo, lavrei a presente ata, a qual depois de aprovada será assinada por mim pelo 56 
senhor presidente e por todos os presentes a sessão. Florianópolis, ao quatorze dias do 57 
mês de março do ano de dois mil e dezesseis. 58 


