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CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/ CED 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO/ 

BDC 

SUBGRUPO 011.1 ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS 

ATAS 

ANO: 1976 A 1982 

CAIXA 01 

DOC 001 - Livro Nº 01 

 

Livro de Atas, Nº 01, de 02/07/1976 a 05/08/1982 BDC. Ata nº 01 a 55 

 
ATA 01 – Ata da Reunião da Nova Administração do Curso de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 02/07/1976 – pg. 01. 

Pauta da Reunião:  

 Plano de ensino; 

 Associação e horário dos professores; 

 Atribuições do Departamento. 

 

ATA 02 – Ata da Reunião na Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 07/10/1976 – pg. 02 – 03. 

Pauta da Reunião:  

 Roteiro para planos de pesquisa e roteiro para as atividades de pesquisa; 

 Pós - graduação para os professores; 

 Aperfeiçoamento para o quadro auxiliar de ensino dentro de sua disciplina; 

 Apresentação do subchefe do Departamento; 

 Propostas para modificações no currículo do curso de Biblioteconomia; 

 Relatório das monitoras; 

 Horário das disciplinas do curso; 

 Proposta para compra de livros e revistas de interesses do curso. 

 

ATA 03 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 01/03/1977 – pg. 04-05. 

Pauta da Reunião: 

 Afastamento da Professora Léa Rosane de Lima para cursar pós-graduação na UFMG; 

 Indicação de novos professores ao Departamento. 

 

ATA 04 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 12/04/1977 – pg. 06-08. 

Pauta da Reunião:  

 Contratação de professores para o Departamento de Biblioteconomia e Documentação 

da UFSC; 

 Acesso de Pós - graduação das professoras Márcia Pereira Veras e Adelia Silveira; 

 Extensão Cultural. 
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ATA 05 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 05/05/1977 – pg. 09-10. 

Pauta da Reunião:  

 Plano Departamental referente ao segundo semestre de 1977; 

 Plano e execução do Programa de Extensão Cultural; 

 Período de férias dos professores. 

 

ATA 06 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 24/06/1977 – pg. 11. 

Pauta da Reunião: 

 Estágio supervisionado; 

 Entrega de conceitos ao DPE; 

 Pedidos de abono de faltas. 

 

ATA 07 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 06/09/1977 – pg. 12-13. 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação das professoras Claudia e Estera, recém admitidas; 

 Apresentação da solicitação da Faculdade de Serviço Social para que o Departamento 

apresentasse um professor para ministrar um curso de pesquisa bibliográfica; 

 Discussão sobre pós – graduação; 

 Constatação de uma bolsa do PICD/CAPES para março do próximo vindouro, 

candidatando-se à mesma, a professora Neusa C. Bouetto; 

 Apresentação e aprovação da proposta de um curso de restauração de Documentos; 

 Estudo de remanejamento de disciplinas por professor para a elaboração do próximo 

plano departamental. 

 Sugestão ao Departamento/05r número de alunos de Extensão Cultural; 

 

 

ATA 08 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 10/11/1977– pg. 13 

Pauta da Reunião:  

 Afastamento da professora Liene Campos, chefe do Departamento de Biblioteconomia 

e Documentação, com a finalidade de cursar o mestrado em metodologia do ensino em 

Biblioteconomia em São Paulo. Entrando em seu lugar a professora Neide Caciatori; 

 Apresentação e aprovação do plano departamental para o próximo semestre; 

 Relatos das atividades de Extensão Cultural; 

 Comunicado de que a aluna Amércia Izabel Beezzi realizará atividades 

biblioteconômicas no campus avançados em Santarém. 

 

 

ATA 09 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 25/04/1978 – pg. 14-15 

Pauta da Reunião: 
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 Informação sobre a autorização do afastamento de professores para participação em 

cursos, seminários e palestras pela chefia departamental; 

 Levantamento do problema de atendimento dos alunos extraclasse; 

 Discussão sobre a utilização do setor fotográfico da UFSC; 

 Informação sobre o número limite de cópias Xerox para fins didáticos na Biblioteca 

Central da UFSC para cada professor; 

 Discussão sobre o problema de solicitação de professores do Departamento de BDC 

para ministrarem a disciplina de Metodologia Científica nos cursos de Pós - graduação 

da UFSC; 

 Discussão sobre a possibilidade do aumento de créditos de inglês no curso de 

Biblioteconomia; 

 Comunicado de que as disciplinas, BDC-1303 – História dos Livros e das Bibliotecas 

e BDC-1309 – Paleografia, serão de responsabilidade do Departamento de História; 

 Discussão sobre a necessidade de implementar um laboratório com o intuito de 

aumentar aulas práticas. 

 

ATA 10 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 16/06/1978 – pg. 15 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e aprovação sobre a contratação de mais uma professora para o 

Departamento; 

 Discussão e aprovação do processo do curso sobre “Indexação e Tesauros” ministrado 

pela professora Cordélia R. Cavalcanti; 

 Debate e não aprovação sobre a possibilidade da 10° Congresso de Biblioteconomia e 

Documentação ser realizado e Florianópolis. 

 

ATA 11 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 05/07/1978 – pg. 16 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e aprovação da solicitação do afastamento da professora Liane Bielinski, 

com a finalidade de participação na 30° Reunião da SBPC – Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência – sem apoio financeiro da instituição. 

 

ATA 12 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 18/09/1978 – pg. 17-18 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação e discussão das portarias sobre a continuação dos assuntos tratados pelos 

professores em cada disciplina; 

 Solicitação do curso de Pós - graduação de enfermagem de um professor para 

ministrar a disciplina de Introdução à Pesquisa Bibliográfica; 

 Discussão e aprovação para que as professoras Maria Del Carmen R. Bohm e Kathryn 

Benson Kemp ministrem os cursos por elas sugeridos dentro das condições 

estabelecidas; 

 Instituição do “Encontro da Administração com a área docente para levantamento e 

soluções de problemas” pelo magnífico Reitor; 
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 Leitura do documento que informa sobre a segunda Reunião Brasileira de Ciência da 

Informação, com abertura de inscrições de trabalhos; 

 Aplicação do projeto do curso de Especialização de Biblioteconomia em nível de Pós - 

graduação; 

 Comentário sobre estagiários que desempenham atividades biblioteconômicas no 

Arquivo Público do Estado, do qual o professor Dário Rodrigues de Carvalho 

prontificou-se a auxiliá-las; 

 Relato sobre visita da professora Alvaceli ao Centro de Documentação da EMPASC; 

 Discussão e sugestão da criação de uma comissão para montar o Regimento Interno do 

Departamento de Biblioteconomia. 

 

ATA 13 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 09/10/1978 – pg. 18-20. 

Pauta da Reunião: 

 Justificação da não participação das representantes docentes na reunião anterior; 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 

 Explicação sobre o adiantamento da Reunião, que por sua vez, foi de conhecimento de 

todos os professores e representantes através do ofício circular n° 10/78; 

 Discussão sobre a inclusão de um aluno nos grupos de trabalho, com objetivo de 

estudarem os conteúdos programáticos; 

 Relato e apresentação dos professores Dário, Kathryn e Márcia sobre o estudo dos 

programas das disciplinas de Arquivística, Documentação I e II; 

 Discussão sobre a unidade de microfilmagem e relatos de visitas com os alunos 

programadas ao setor; 

 Sugestão de uma melhor e maior exploração do material bibliográfico do laboratório 

recebido pelo CAPES, para suprir a falta de material bibliográfico da Biblioteca 

Central da UFSC; 

 Apresentação e aprovação do método de “gogo”, em estado experimental implantado 

nas bibliotecas das Escolas Técnicas do País; 

 Discussão sobre intercâmbio internacional; 

 Discussão sobre a verba para aquisição de acervo para o Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação da UFSC; 

 Discussão sobre os periódicos cotados e sua ordem prioritária; 

 Comunicação sobre o curso, Técnicas de Arquivo, enfatizando sua importância para a 

comunidade; 

 Leitura e explicação dos programas das disciplinas Catalogação I e II e Classificação I 

e II; 

 Abordagem e não alteração sobre a catalogação e classificação de periódicos; 

 Informações sobre o programa de Biblioteca Infantil; 

 Sugestão da ativação das disciplinas optativas de Bibliotecas Públicas e Bibliotecas 

Universitárias; 

 Sugestão sobre a criação da disciplina optativa sobre Bibliotecas Especializadas, 

gerando polêmicas a respeito da disciplina Bibliotecas Especiais; 

 Leitura e explicação do Programa da disciplina de Periódicos e Seriados e sugestão de 

mais aulas práticas à mesma; 

 Apresentação e aprovação dos programas de disciplina de Organização e 

Administração de Biblioteconomia (OAB) I e de OAB III, relatando a insatisfação da 

turma 441, para com a disciplina OAB II e as decisões tomadas a respeito da mesma; 
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 Debate e aprovação a respeito do Programa de Disciplina e Introdução à 

Biblioteconomia; 

 Explicação e aprovação dos programas de Bibliografia Geral, Bibliografia 

Especializada I e II. 

 

ATA 14 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 27/10/1978– pg. 21 

Pauta da Reunião: 

 Discussão a respeito do horário de aulas do curso de Biblioteconomia e 

Documentação; 

 Proposta, discussão e aprovação de horário de aulas feito pela acadêmica Maria 

Helena Bier Maia; 

 

ATA 15 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 13/11/1978– pg. 22 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação, discussão e aprovação do plano departamental e distribuição de 

horários; 

 Relato sobre o convênio que a Universidade firmou com a Biblioteca Nacional com o 

intuito de microfilmar os jornais de Santa Catarina; 

 Leitura da Portaria da Sub-Reitora de Ensino e Pesquisa sobre a liberação da 

professora Aurélia Silveira de todas as atividades docentes do Departamento; 

 Leitura e aprovação do documento de solicitação de prorrogação do afastamento da 

professora Liene Campos; 

 Relato sobre a experiência realizada pela professora Liane em sala de aula, na 6° fase; 

 Apresentação do relatório das atividades da Coordenadoria de Extensão Cultural; 

 Relato sobre o laboratório do curso de Biblioteconomia; 

 Sugestão da criação de um fichário coletivo do acervo particular dos professores; 

 Substituição dos professores no período de férias; 

 Discussão sobre o projeto do curso de Especialização, sendo concluído que uma 

coleção básica em português deveria ser montada para a formação de um bom curso; 

 Apresentação do projeto de organização de uma Biblioteca Infantil no Colégio Menino 

Jesus. 

 

ATA 16 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 11/12/1978– pg. 23 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação do processo da professora Liane Bielinski, solicitado pela mesma para 

seu afastamento para cursar o doutorado em Educação. Sendo aprovado dentre 

condições estabelecidas; 

 Sugestão da professora Márcia P. Veras para assumir a Coordenadoria de Extensão 

Cultural; 

 Sugestão para que as disciplinas optativas do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação não sejam somente para alunos de Biblioteconomia; 

 Relato sobre o Primeiro Encontro dos Professores de Pedagogia; 
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 Sugestão da criação de uma disciplina optativa que estudasse as bibliotecas de 

empresas, discussão e elaboração de uma ementa para ser aprovada em reunião. 

 

ATA 17 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 21/03/1979– pg. 23 

Pauta da Reunião: 

 Ata sem conteúdo. 

 

ATA 18 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 14/05/1979– pg. 24 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da Portaria n° 167/78, do Magnífico Reitor para homologação das normas 

aprovadas pelo Conselho Universitário; 

 Escolha das chapas para eleição; 

 Discussão sobre o plano de visita de estudo e aviso de entrega do formulário para 

aquisição de ônibus e pagamento de diária; 

 Comunicado sobre as eleições estudantis; 

 Leitura da Portaria n° 169/79, do Magnífico Reitor, sobre afastamento de professores 

para participação em reuniões científicas; 

 Leitura e discussão das portarias n° 140/79, 141/79 e 182/79, do Magnífico Reitor, que 

contém normas relativas aos concursos para professor titular, adjunto e assistente. 

 

ATA 19 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 29/05/1979 – pg. 25 

Pauta da Reunião: 

 Composição das listas tríplices destinadas à escolha de chefe e subchefe do 

Departamento, de acordo com a portaria n° 167/79; 

 Votação e apuração de votos para a escolha de chefe e subchefe para o Departamento 

de Biblioteconomia e Documentação. Sendo eleita, a professora Liene Campos, como 

chefe e Neide Caciatori como subchefe do Departamento. 

 

ATA 20 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 31/05/1979– pg. 26 

Pauta da Reunião:  

 Apresentação e negação do processo de contratação do professor Antônio Lisboa de 

Miranda; 

 Apresentação e aprovação do processo de renovação do afastamento da professora 

Neusa Cordeiro Bonetto. 

 

ATA 21 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 29/06/1979 – pg. 27 

Pauta da Reunião: 

 Divisão da verba recebida pelo Departamento entre os professores para ajuda de custo 

em viagens de estudo e congressos; 
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 Apresentação e aprovação do processo de solicitação de passagens diárias para a 

participação em seminários, da professora R. Célia M. de Lima; 

 Leitura e discussão do ofício circular 05/PICD/UFSC/79 que trata da inscrição dos 

professores; 

 Candidatura dos professores aos cursos de Pós - graduação em 1980; 

 Leitura do ofício circular n° 47/79 da sub-Reitora de Ensino e Pesquisa, que trata da 

fixação de campos de conhecimento para o concurso de professor assistente. 

Apresentação, sugestão e discussão sobre o assunto; 

 Relação dos professores que deveriam inscrever-se em disciplinas do curso de estágio 

probatório para professores auxiliares de ensino; 

 Discussão sobre a frequência e o tratamento de matrículas de alunos. 

 

ATA 22 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 09/10/1979 – pg. 28 

Pauta da Reunião: 

 Convite às bibliotecárias Vera Lucia Ribeiro Rosa e Cristina Barbatto para expor um 

projeto sobre Treinamento de Usuários; 

 Projetos a serem desenvolvidos pelo Departamento de Biblioteconomia; 

 Apresentação e aprovação do projeto, protocolado sob processo n° 58981 de 03/10/79, 

“Treinamento de Usuário na Universidade Federal de Santa Catarina” pela professora 

Kathyn Kemp; 

 Apresentação do “Projeto de Programa de Treinamento dos Usuários da Comunidade 

Acadêmica da Universidade Federal de Santa Catarina; 

 Leitura dos estatutos da UFSC; 

 Explicação da disciplina Orientação e Pesquisa a ser oferecida a outras áreas dentro da 

Universidade; 

 Relato e aprovação do projeto de Pós - graduação em nível de especialização na área 

de biblioteconomia; 

 Apresentação e aprovação do projeto “Instalação de uma Biblioteca Infantil junto à 

creche da Universidade”; 

 Aprovação dos cursos: “Indexação”, “Editoração Técnica e Normas” e “Restauração, 

Recuperação e Conservação de Livros e Documentos”; 

 Apresentação e aprovação do projeto de Análise do Currículo de Biblioteconomia da 

UFSC; 

 Apresentação do projeto de atividades de absorção de estagiários de biblioteconomia 

pela Biblioteca do Centro Urbano D. Jaime Câmara; 

 Proposta e aceitação da organização da Biblioteca Laboratório. 

 

ATA 23 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 12/11/1979  – pg. 29 

Pauta da Reunião: 

 Leitura, discussão e aprovação do plano departamental para 1980; 

 Discussão e aprovação do processo do curso de Meios Audiovisuais; 

 Solicitação da possibilidade de inclusão de mais um curso para o primeiro semestre de 

1980 e lembrete de término do período de inclusão; 

 Relato e aprovação do processo de solicitação de afastamento da professora Kátia; 

 Solicitação dos planos de ensino dos professores; 



11 
 

 Sentimento de discrepância dos alunos perante as Bibliotecas de Florianópolis; 

 Disposição de todos os trabalhos feitos pela professora Amélia e concessão dos 

mesmos; 

 Solicitação de monitores para o ano de 1980; 

 Lembrete sobre o acesso dos professores aos datilógrafos da secretaria do 

Departamento e explicação de que o secretário-datilógrafo é do Departamento e não 

dos professores. 

 

ATA 24 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 30/11/1979  – pg. 31 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata anterior, colocando-a sob votação e proposta de 

esclarecimentos; 

 Sugestão para que a transição das atas do livro seja feita após apresentação e 

aprovação das mesmas pelo Colegiado; 

 Apresentação e aprovação do Quadro da COPERT; 

 Apresentação e aprovação do processo das professoras Maria Del Carmen e Kathryn, 

que trata da consultoria pelas disciplinas ministradas no curso de Pós – graduação em 

Biblioteconomia em nível de Especialização da UFSC; 

 Lembrete a respeito da data para entrega dos conceitos finais dos alunos à chefia do 

Departamento; 

 Solicitação da entrega dos conceitos da 6° fase para inclusão nos processos dos 

formandos. 

 

ATA 25 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 18/04/1980 – pg. 32-34 

Pauta da Reunião: 

 Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 

 Eleição do subchefe do Departamento, tendo como resultado uma lista tríplice, com os 

seguintes nomes: Maria Terezinha neves Freitas, Maria Del Carmen Bohn e Adelia 

Silveira, a serem submetidas ao Magnífico Reitor para decisão final; 

 Votação e aprovação do pedido de afastamento da professora Regina Célia M. de 

Lima, para presidir ao seminário sobre Currículo de Biblioteconomia, ao qual iria 

representar a ABEBD; 

 Apresentação e discussão sobre o Laboratório do curso de Biblioteconomia; 

 Concessão à liberdade de assuntos gerais não previstos na pauta atual da reunião; 

 Apresentação da reformulação do Estatuto da ABEBD - sugestão e composição dos 

membros de uma comissão para estudá-lo; 

 Solicitação de melhor atendimento aos alunos de biblioteconomia na Biblioteca 

Central da UFSC; 

 Comentário sobre a dispensa de doze bibliotecários para frequentar o curso de 

especialização em biblioteconomia; 

 Discussão, indagação e insistência sobre quem seria o responsável por listar os nomes 

dos professores durante a paralisação nacional dos docentes; 

 Continuação da discussão sobre a listagem dos nomes, com ênfase no erro cometido 

pela professora Regina; 
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 Decisão de arquivar o documento de listagem dos nomes elaborado pela professora 

Regina; 

 Reivindicação e discussão dos alunos da disciplina de Catalogação para o afastamento 

da professora Neusa da mesma. Proposta de solução para o problema. 

 

ATA 26 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 30/05/1980 – pg. 35-36 

Pauta da Reunião: 

 Leitura, comentário e aprovação da ata anterior; 

 Discussão sobre o ofício circular da COPERT; 

 Leitura e discussão do ofício circular n° 02/80, do Coordenador do PADES, do qual 

trata do seminário sobre a utilização do Método de Caso; 

 Leitura e discussão do ofício circular n° 04/80 da ABEBD, do qual trata do 

oferecimento de vagas ao curso de Biblioteconomia Latino-Americana na UFSC; 

 Leitura do ofício circular n° 03/PICD/UESC, onde a CAPES oferece bolsas de estudo 

para 1981; 

 Determinação da chefe do Departamento de que o Colegiado do Departamento de 

Biblioteconomia deverá reunir-se na última quarta feira de cada mês, com horário 

fixo; 

 Sugestões para chamar atenção dos professores que faltam periodicamente nas 

reuniões; 

 Leitura do comunicado das eleições estudantis, na qual segundo portaria n° 

043/80/PRAE, não deverão ser marcadas provas nestes dias; 

 Leitura do Edital n° DP-07/80, do qual trata da abertura de inscrição para concurso de 

professor assistente; 

 Leitura e aprovação do regulamento do Laboratório de Ensino do Departamento de 

Biblioteconomia; 

 Retirada da professora Keith da reunião para ir a uma Ata da Reunião do Colegiado do 

curso de Pós – graduação em Saúde Pública; 

 Sugestão e aprovação de um mutirão no dia Nacional de Reivindicação do Magistério 

Superior; 

 Insistência na necessidade de colaboração ao Laboratório; 

 Leitura do Regimento Interno do Laboratório, com as devidas correções; 

 Proposta e discussão para o empréstimo de livros dos professores ao Laboratório, não 

se chegando ao consenso; 

 Proposta e revisão da criação de mais um crédito na disciplina de Bibliografia; 

 Marcação da reunião com professores para definição de grupos de trabalho, no qual 

cada grupo deverá fazer relatórios; 

 Sugestão para que a NB-66 seja estudada detalhadamente na disciplina de Introdução 

à Biblioteconomia da 2° fase; 

 Ausência dos professores Dário, Amélia e Regina e dos representantes discentes na 

reunião, sem justificação e ausência das professoras Alvaceli e Márcia, com 

justificação; 

 Solicitação para que haja respeito com o Laboratório e que não sejam ministradas 

aulas no mesmo, somente com programação se houver necessidade de uso; 

 Observação de que a proposição de reposição dos livros emprestados em caso de 

extravio não foi aceita. 
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ATA 27 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 25/06/1980– pg. 37-38 

Pauta da Reunião: 

 Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 

 Eleição para subchefia do Departamento de Biblioteconomia e Documentação, tendo 

como resultado final, professora Adélia, eleita para subchefe, professora Therezinha e 

professora Claudia, compondo a lista tríplice; 

 Leitura e discussão do relatório do grupo de trabalho sobre programas; 

 Leitura do ofício circular n° 016/PRPG/80 que traz em anexo o ofício circular n° 

025/79, sobre validação de diplomas; 

 Leitura e comunicado sobre o novo endereço do ofício circular n° 04/80, do Conselho 

Regional de Biblioteconomia – 9° região; 

 Leitura do ofício circular n° 010/80 da Pró-reitora de Administração, tratando das 

solicitações de serviço à imprensa universitária; 

 Leitura da informação n° 03, do setor de meias-serviço de audiovisual, dispondo às 

professoras, mapa de Santa Catarina, mapa do Brasil e mapa Mundi; 

 Leitura do ofício circular n° 010/80/DAE, que trata da solicitação de encaminhamento 

das listas de expressão conceitual; 

 Leitura do ofício n° 244/80, do qual trata da comunicação da assinatura dos convênios 

já firmados; 

 Leitura do ofício circular/003/80/CnB da Coordenadoria do curso de Mestrado em 

Biblioteconomia da Universidade Federal do Paraíba, tratando da data de seleção de 

novos candidatos; 

 Comunicado e discussão sobre o curso de Avaliação de Serviços de Bibliotecários, em 

Londrina, PR. Indicação da professora Marcia Pereira Veras como representante do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação; 

 Leitura do ofício circular n° 011/80, onde é remetida cópia do Decreto 846/4 de 7/04 

de 1980, que altera o artigo 6° do Decreto 77455/76, sobre transferência de alunos; 

 Leitura do ofício circular n° 013/80, que trata da divulgação do artigo 65 do 

Regimento Geral da UFSC; 

 Leitura do Retemee 7040, enviado pela Organização dos Estados Americanos, do qual 

trata do oferecimento de cinco bolsas em Universidades da Grécia; 

 Leitura do ofício n° 06/80, do Departamento de Pessoal, tratando do encaminhamento 

da cópia do Edital n° 15; 

 Observação de que as professoras Liene Campos, Maria Del Carmen Riveira Bohn e 

Alvaceli Braga, retiraram-se da reunião após a eleição para subchefia e de que os 

representantes discentes não se fizeram presentes. 

 

ATA 28 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 14/07/1980– pg. 39-41 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Leitura da Resolução n° 042/80 procedida pela professora Adélia, referindo-se às 

eleições; 

 Esclarecimento sobre o direito exclusivo da professora Maly a candidatar-se à Chefia 

do Departamento, já que a mesma é a única assistente; 

 Renúncia da professora Maly ao seu direito de ser eleita; 
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 Sugestões de nomes para ocupar a chefia e subchefia do Departamento; 

 Sugestões de nomes para compor a lista tríplice; 

 Nomeação da Comissão de eleição de chefe e subchefe do Departamento; 

 Procedência aos trabalhos das eleições, presidido pelo professor Dário; 

 Conclusão da apuração dos votos, confirmando as professoras Claudia e Adélia, para 

ocuparem o segundo nome da lista tríplice, como chefe e subchefe do Departamento; 

 Anúncio dos nomes para ocupar o terceiro espaço na lista tríplice. Professora Estera, 

como chefe e professora Kátia como subchefe; 

 Discussão sobre outros assuntos do Departamento; 

 Retirada da professora Lene da reunião; 

 Leitura do pedido de reconhecimento da monografia, feito pela professora Maly, para 

o recebimento do incentivo referente ao trabalho; 

 Informação da nomeação das professoras Katy, Claudia e Estera para estudar a 

monografia; 

 Leitura da ata da Comissão que examinou a monografia; 

 Apresentação, sugestão e aprovação do conteúdo da monografia; 

 Apresentação do Projeto de Pesquisa da professora Nelma Baldiu e Amélia Silveira; 

 Retirada da professora Estera da reunião; 

 Proposta e discussão sobre a comissão para examinar o Projeto de Pesquisa; 

 Comunicado sobre vagas no curso de Bibliografia Especializada; 

 Leitura do ofício n° 6/80 da Diretora do setor de pessoal que trata de cumprimento de 

horário de trabalho; 

 Agradecimento à colaboração da professora Adélia pelo seu ótimo desempenho como 

chefe do Departamento; 

 Observação de que a professora Alvaceli L. Braga compareceu ao Departamento para 

votação para chefia e subchefia, ainda no prazo previsto para eleições; 

 Observação de que a professora Adélia também faz parte da Comissão constituída 

para examinar o projeto apresentado pela professora Amélia.  

 

ATA 29 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 29/07/1980 – pg. 41-43 

Pauta da Reunião: 

 Comunicado de que a reunião foi convocada em prol da exposição do relatório da 

Comissão de Estudos do Projeto de Treinamento de Usuários; 

 Abertura da reunião com o lembrete aos membros do Colegiado a tomarem decisões 

com imparcialidade profissional; 

 Esclarecimento à submissão da sugestão da Comissão à apreciação do Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós - graduação; 

 Solicitação à professora Adélia para relatar o parecer da Comissão designada a 

examinar o referido Projeto; 

 Leitura do relatório, justificação e aceitação para a avaliação do Projeto; 

 Comunicado de que a reformulação do projeto deve ser feita o mais rápido possível; 

 Solicitação a ouvirem a professora Nelma, quanto à elaboração de testes; 

 Acentuação de que a Comissão possui três elementos mestres em metodologia do 

Ensino em Biblioteconomia; 

 Aceitação das decisões da Comissão de Estudos do Projeto pelo Colegiado; 

 Ausência da professora Estera na reunião em virtude de outros compromissos; 
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 Apresentação do Estatuto da ABEBD; 

 Sugestão do nome da professora Katia para ocupar o lugar da professora Kathryn na 

Comissão citada acima; 

 Sugestão feita pela chefe do Departamento de que sejam feitas eleições na primeira 

reunião dos membros da Comissão pelo Colegiado; 

 Discussão sobre a situação do estudo do currículo pela ABEBD; 

 Comunicado de que a OEA se propõe a realizar mais de cinco cursos no Brasil que 

tratarão do Currículo citado acima; 

 Aprovação unânime em relação à competência da professora Maria C. em relação aos 

cursos que ministrou; 

 Criação de uma comissão para estudar possibilidade de realizar os cursos da OEA; 

 Decisão dos nomes para compor a comissão da OEA; 

 Congratulação à professora Alvaceli e a bibliotecária Rosa Carolina pelo artigo 

publicado no boletim da ABDF; 

 Lembrete e congratulação às professoras Kátia e Liene pelas suas defesas de tese; 

 Comunicado de pedido de demissão da professora Amélia da Secretaria da ABEBD; 

 Sugestão de ocupação do cargo na Secretaria da ABEBD por um professor da UDESC. 

 

ATA 30 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 11/08/1980 – pg. 43-45. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 

 Leitura do Relatório da Comissão encarregada de estudar o Projeto de Treinamento de 

Usuários, UFSC; 

 Votação e aprovação (não sendo totalmente clara) da implantação do projeto, 

iniciando-o com a testagem dos módulos; 

 Aprovação da implantação dos módulos em fase piloto; 

 Proposta e não concordância sobre a implantação do projeto na íntegra; 

 Proposta de aprovação da implantação dos módulos seguidos de um questionário 

elaborado pela comissão nomeada pelo Departamento; 

 Proposta de implantação do projeto na íntegra pela professora Amélia; 

 Proposta de deliberação de uma comissão executora, no qual decidirá como implantar 

o projeto. Sugestão da apresentação de nomes que desejam fazer parte do grupo; 

 Esclarecimento sobre o projeto colocado a exame; 

 Pedido de demissão da professora Adélia da Comissão e disposição da mesma para 

indicação de posterior nome que ocupará seu lugar; 

 Sugestão da nomeação de uma nova comissão para continuar os trabalhos do projeto, 

feita pela professora Armi; 

 Leitura do relatório da Comissão de estudos e da sugestão da professora Katia; 

 Insistência no pré e pós-teste; 

 Votação da permanência ou não da comissão de estudos; 

 Sugestão da troca da comissão por um grupo executor; 

 Discussão, votação e aprovação da proposta da professora Armi; 

 Sugestão de permanência dos mesmos membros da comissão; 

 Longa discussão, votação e proposta dos nomes das professoras que irão compor o 

grupo de trabalho do projeto; 
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 Sugestão da nomeação de cinco membros ao invés de dez, para composição do grupo 

de trabalho do projeto; 

 Constatação de que nesta reunião não houve o comparecimento do Departamento de 

Biblioteconomia onde não houve contribuições para a mesma; 

 Convocação da primeira reunião dos dois grupos; 

 Sugestão para o grupo executor ser constituído de cinco membros; 

 Afirmação da professora Amélia para que sejam colocados os dez nomes conforme o 

projeto, onde são citados cinco nomes para avaliação. 

 

ATA 31 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 27/08/1980 – pg. 45-46. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 

 Apresentação da documentação sobre P.I.C.D.; 

 Solicitação e aprovação de nomes para candidato ao mestrado; 

 Esclarecimento sobre gastos a respeito do CAPES, com referência ao tempo de 

duração da pós-graduação; 

 Apresentação de sugestões e reformulações em relação ao Estatuto da ABEBD; 

 Apresentação do documento a respeito de cursos a serem oferecidos pela OEA; 

 Sugestão da comissão para que os cursos fossem realizados na UFSC; 

 Sugestão e aprovação da realização de dois cursos na UFSC apenas, sendo realizado 

um no verão e um no inverno; 

 Discussão sobre o horário das aulas para os semestres 1980.1 e 2 e sobre o 

afastamento da professora Regina; 

 Discussão e conclusão a respeito da paralisação das atividades docentes a serem 

realizadas; 

 Observação sobre a justificação do atraso da professora Kátia na reunião do Estatuto. 

 

ATA 32 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 10/09/1980– pg. 47-49. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura, discussão e aprovação da ata anterior; 

 Apresentação e encaminhamento à chefia do Departamento de um documento do 

SESU/MEC, a respeito de uma solicitação do afastamento da professora Regina da 

UFSC, por um determinado período; 

 Entrevista com especialistas em biblioteconomia pela UFSC e escolha de professores 

para substituição da professora Regina, para ministrarem as disciplinas em seu lugar; 

 Discussão sobre o choque de horário da professora Amélia em suas disciplinas e sobre 

os problemas que estavam sendo gerados na coordenadoria do curso, devido aos 

constantes afastamentos da professora Regina. Solicitação para uma possível solução 

do problema; 

 Discussão e não aconselhamento sobre a proposta da professora Regina em possuir 

uma entrada noturna e uma diurna no curso de biblioteconomia; 

 Solicitação de informações sobre as disciplinas a serem ministradas no próximo ano; 

 Leitura e discussão do planejamento da divisão das disciplinas; 
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 Leitura do telex do SESU/MEC no qual tratava da vinda da professora Relinda Koeler 

à UFSC para a discussão da proposta de currículo mínimo do curso de 

biblioteconomia; 

 Sugestão e aprovação da composição de comissões compostas com três membros para 

estudarem a proposta de currículo; 

 Composição das comissões para listagem dos nomes; 

 Apresentação da data da reunião para discussão com os relatores das comissões; 

 Discussão sobre a divisão do Departamento, do DAC e DACES; 

 Justificação do não comparecimento da professora Kátia no início da reunião; 

 Observação das disciplinas a serem ministradas pelas professoras Estera e Kátia nos 

semestres de 1981; 

 Ponderações colocadas pela professora Liene Campos a respeito do convite formulado 

às professoras Kátia e Kathyrin para dar assessoria à Biblioteca Universitária; 

 

ATA 33 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 26/09/1980 – pg. 49-51. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata anterior com alterações; 

 Esclarecimento sobre a defasagem em termos de pesquisa do Departamento e do 

Centro de Educação da UFSC em relação a outras áreas e da necessidade do 

desenvolvimento de pesquisas na UFSC; 

 Acentuação sobre o principal objetivo da reunião: Definição de linhas de pesquisa no 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação da UFSC; 

 Solicitação de esclarecimentos a respeito dos projetos de pesquisa aprovados no início 

do presente ano; 

 Solicitação da dinamização dos projetos, pelo Centro de Educação; 

 Apresentação e sugestões aos projetos que estão sendo realizados; 

 Solicitação e sugestão a respeito da realização de mais cursos de Extensão para o 

enriquecimento dos currículos dos alunos; 

 Informação sobre o desenvolvimento de pesquisa da professora Amélia; 

 Solicitação de esclarecimentos sobre a definição de linhas de pesquisa; 

 Lembrete de que o Departamento elabora projetos, porém não dinamizados; 

 Solicitação para dinamização e revisão dos projetos existentes; 

 Solicitação e autorização do afastamento temporário da professora Terezinha para 

conclusão de sua tese; 

 Apresentação dos motivos da não realização dos cursos de extensão programados para 

o semestre; 

 Informação sobre o desmembramento da coordenadoria de Extensão em duas 

coordenadorias; 

 Comunicado da existência de uma solicitação formal de um projeto de organização 

para o Arquivo Inativo da UFSC; 

 Primeira comissão designada para criar o Arquivo Inativo da UFSC; 

 Composição do grupo de estudo para elaboração do projeto de reestruturação do curso 

de pós-graduação em Biblioteconomia; 

 Constituição da comissão de estudos para análise do projeto de Bibliografia 

Catarinense. 

 

ATA 34 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia 
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Data: 10/10/1980 – pg. 51-52. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata anterior; 

 Discussão a respeito do currículo mínimo de Biblioteconomia proposto pela ABEBD; 

 Designação de comissões para o estabelecimento de assuntos a serem levados à 

comissão de estudos que atua na elaboração da proposta de currículo mínimo. 

 

ATA 35 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia da UFSC 

Data: 03/11/1980 – pg. 52-54. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Leitura e aprovação do ofício de solicitação de afastamento das professoras Márcia e 

Adélia para motivos de pesquisa para o Projeto de Arquivo Morto do Departamento de 

Biblioteconomia da UFSC; 

 Leitura do documento sobre currículo concluído através da leitura das sugestões dos 

alunos da 6° fase; 

 Questionamento sobre o texto dos alunos; 

 Apresentação da professora Liene para a participação da criação do Boletim, sugerido 

pelos alunos; 

 Sugestão para que as sugestões dos alunos sejam encaminhadas aos professores do 

Departamento de Biblioteconomia; 

 Formação da comissão para a criação do Boletim; 

 Sugestões quanto ao problema do laboratório mencionado pelos alunos da 6° fase; 

 Solicitação para o aviso sobre o recebimento de verbas para vagas de estudo ao 

Projeto Rondon; 

 Discussão do Plano Departamental; 

 Aprovação da sugestão da professora Armi de se proceder ao “relato periódico sobre o 

andamento dos projetos de pesquisas departamentais e interdepartamentais”; 

 Leitura e aprovação das sugestões da comissão encarregada de analisar o projeto da 

Bibliografia Catarinense n° 072270/80 do BDC; 

 Esclarecimentos sobre o projeto do Arquivo Morto, após comentários sobre a situação 

do projeto de análise do currículo da FAPEU que aguarda resposta da CAPES; 

 Discussão a respeito do projeto de Treinamento de Usuários da UFSC; 

 Informação sobre um dos projetos interdepartamentais; 

 Sugestão de cursos e professores para lecionarem ao nível de extensão cultural; 

 Discussão a respeito do parecer do Centro de Educação sobre a política de ação da 

Biblioteca Central; 

 Comunicações sobre: - curso e horário de estágio Probatório para 1981; 

 - Projetos do Mestrado em Biblioteconomia da UFPA;  

 - Recebimento dos “Sumários Correntes de Documentação do IBCT”; 

 - Sumários de periódicos recebidos pela Biblioteca Central; 

 Proposta e aceitação de mudanças internas; 

 Lembrete e discussão a respeito da sala da professora Regina encontrar-se vazia 

devido a seu desligamento da UFSC; 

 Solicitação do prazo para os professores marcarem suas férias; 

 Observação de ao invés de ler-se arquivo morto na ata, ler-se arquivo inativo e ativo, e 

ler-se também que a professora Estera passou a leitura de um documento sobre 

alterações do currículo e outro documento, sugestões dos alunos. 
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ATA 36 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC 

Data: 12/11/1980 – pg. 54-55. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Solicitação de esclarecimentos sobre os cursos de extensão sugeridos em ata anterior; 

 Solicitação e concessão da professora Amélia a respeito do pedido para 

reconhecimento do curso de mestrado em Administração Pública para efeito de 

concurso; 

 Relato e aprovação dos pareceres elaborados pela professora Liene Campos, com 

referencia ao período de licença das professoras Adélia e Márcia; 

 Inclusão da necessidade de programas de curso de extensão para o próximo semestre 

no Plano Departamental; 

 Revisão das sugestões apresentadas na ultima reunião e seleção de apenas três cursos 

supostos; 

 Solicitação de esclarecimentos sobre a divisão das atividades do DAC/DAES; 

 Sugestão e discussão da realização do curso de Restauração de Livros, entrando em 

consenso que somente será ministrado caso houver material de Laboratório; 

 Proposta e aprovação do curso de Microfilmagem; 

 Definição de cursos para o próximo semestre; 

 Sugestão e aprovação para que haja no próximo semestre no plano departamental a 

previsão do 2° Encontro Catarinense de Biblioteconomia e a 3° Feira do Livro; 

 Recrutamento de pessoas para a organização do 2° ECB e da 3° Feira do Livro; 

 Proposta e não aceitação da oferta de “Curso Intensivo de Liderança e Técnicas 

Recreativas” devido ao alto custo; 

 Discussão e aprovação da solicitação de afastamento das professoras Armi, Claudia e 

Maria Del Carmen do curso para o acompanhamento dos alunos do curso de 

Biblioteconomia na viagem ao Rio/01 e São Paulo; 

 Solicitação à programação do período de férias dos professores para elaboração da 

escala pelo Departamento; 

 Leitura e discussão do Ofício da COPERT, do qual trata da solicitação de providências 

para a seleção de candidatos a monitores; 

 Apresentação do Ofício Circular 009/80 do CNPQ; 

 Proposta de fixação de um dia para a realização das reuniões e da constatação da pauta 

da reunião nos ofícios – Validação da proposta mediante condições; 

 Congratulação do Colegiado pela defesa de prova para professora assistente pela 

professora Liene Campos; 

 Recepção de boas-vindas à professora Maria Margarete Sell da Mata pela sua recém 

contratação; 

 Aceitação da professora Terezinha ao convite de integração a chefia n° 1, candidata à 

APBC; 

 Observação a respeito do relato e aprovação dos processos de solicitação de licença 

das professoras Neuze e Terezinha; 

 

ATA 37 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC 

Data: 17/12/1980 – pg. 56-57. 
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Pauta da Reunião:  

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, mediante alterações; 

 Leitura da ordem do dia: - aprovação do processo de consultoria; 

 - processo n° 3773014 e assuntos gerais; 

 Leitura do processo n° 3773014; 

 Proposta, discussão e proposições a respeito da criação de um grupo de trabalho 

conjunto da UFSC, UDESC e Conselho Regional de Biblioteconomia, sendo aprovada 

a segunda proposta e dada observações sobre a primeira; 

 Leitura do Ofício Circular que comunica a data do término do ano letivo de 1980; 

 Informação de que a professora Elisabeth Junchem Machado Led assume a 

Coordenadoria Técnica de Ensino; 

 Sugestão e rejeição da anexação dos ofícios circulares ao livro ponto; 

 Solicitação e prazo da atualização dos dados do corpo docente para a confecção do 

catálogo geral da UFSC; 

 Nomeação de professores para a fiscalização do Vestibular/81 pela portaria 571/80 da 

COPERT; 

 Comunicado da ausência da professora Neide Caciatori e do término do contrato da 

professora Margarete Sell da Matta em dezembro; 

 Relato sobre a viagem ao Rio/01, São Paulo e Campinas; 

 Comentário e discussão sobre a constante ausência dos professores nas reuniões. 

 

ATA 38 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 14/04/1981 – pg. 57-62 

Pauta da Reunião:  

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Sugestão e aprovação de nomes para representantes junto ao Conselho Federal de 

Biblioteconomia; 

 Informação e longa discussão sobre a atualização e dados do Plano Departamental e 

carga horária dos professores; 

 Longa discussão sobre a queda do rendimento do curso de Biblioteconomia e horas de 

trabalho dos professores; 

 Discussão e exposição dos projetos de pesquisa em andamento; 

 Leitura do Ofício 39/81 que trata da solicitação de quinze horas semanais para a 

professora Marcia como supervisora de auxiliares de pesquisa na leitura paleografia e 

transcrição de documentos; 

 Leitura, votação e aprovação do Ofício 40/81, que trata da proposta de concessão de 

dez horas para a professora Adélia como supervisora do projeto de Microfilmagem e 

Indexação de Periódicos Catarinenses; 

 Exposição do Projeto de Análise de Currículo. Propostas e votação; 

 Exposição sobre o Projeto de Arquivo, propondo nomes para a Coordenação e 

membros. Votação e aprovação dos nomes; 

 Esclarecimentos sobre reestruturação e retomada do Projeto de Treinamento; 

 Esclarecimento sobre a divisão da Coordenadoria de Extensão; 

 Proposta, votação e aprovação de permanência da professora Márcia com a 

Coordenação junto ao DACES e de que a professora Liane Bielinski, assuma a 

Coordenação junto ao DAC; 

 Viagem de estudos às bibliotecas de Porto Alegre; 

 Exposição do documento “Diretrizes e Política de Pesquisa” para a UFSC; 
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 Capacitação de Docentes – Discussão, propostas e votação para Comissão de estudos; 

 Leitura do Ofício Circular 001/81 da Coordenadoria do Programa de Treinamento em 

estágio probatório; 

 Leitura do Ofício 72/81 da Coordenadoria de Serviço Social o qual solicita professor 

para ministrar Orientação Bibliográfica em nível de especialização; 

 Leitura do comunicado do Centro de Ciências da Educação sobre solicitações e 

entrega de material; 

 Leitura do Ofício 044/81 da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários – 

FEBAB; 

 Leitura do Ofício sem número – DP/81 do Departamento de Pessoal da UFSC que 

comunica o afastamento da professora Armi Cardoso; 

 Comunicado sobre a representação da professora Adélia no Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação no seminário de Diretrizes e Base da Educação em 

Blumenau; 

 Comunicado a respeito da designação da presidente das comissões; 

 Discussão sobre a transferência da ABEBD. 

 

ATA 39 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 21/05/1981 – pg. 63-64 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, com restrições; 

 Distribuição de disciplinas e atividades para o plano departamental 81/2; 

 Discussão a respeito da situação do Laboratório de Ensino; 

 Proposta de divisão física para o Laboratório de Ensino; 

 Comunicado sobre o recebimento do edital de convocação para chefia e subchefia do 

Departamento; 

 Comunicado a respeito do recebimento dos documentos: - Portaria n° 030/PRAE/81 

referente às normas eleitorais para eleições acadêmicas de 1981; 

 - Calendário eleitoral para 1981; 

 - Portaria n° 346 de 13/05 de 1981 do Ministério da Educação e Cultura que dispõe 

sobre o concurso de vestibular de 1982; 

 - Decreto n° 66000 de 13/05 de 1981 que dispõe sobre a criação temporária de novos 

cursos de graduação;  

 - Portaria n° 340 de 12/05 de 1981, que dispõe sobre a Comissão permanente de 

pessoa docente das autarquias federais do ensino superior; 

 Solicitação e adiamento da resposta em relação ao caso da professora Kathryn 

referente ao curso de Pós Graduação e assessoria da Biblioteca Universitária 

 

ATA 40 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação para 

Organização das listas tríplices para escolha do chefe e subchefe do Departamento. 

Data: 28/05/1981 – pg. 64-69. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da Resolução n° 19/81, do Magnífico Reitor que normaliza as eleições para 

chefe e subchefe de Departamento; 

 Eleição para presidência da presente reunião; 

 Indicação de nomes para composição da Comissão Escrutinadora; 

 Eleição para o chefe do Departamento; 

 Indicação de nomes para composição da lista tríplice; 
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 Eleição para subchefe do Departamento; 

 Indicação de nomes para compor a lista tríplice; 

 Aceitação dos indicados à lista tríplice, caso escolhidos; 

 Pausa na sessão; 

 Retomada da sessão com a discussão e aprovação da ata atual; 

 Nomeação e aprovação da professora Katia Maria Lemos Montalli para secretariar as 

eleições; 

 Apuração da quantidade de votos que cada professor recebeu; 

 Eleição do professor Dário, que assume a presidência da reunião; 

 Discussão e esclarecimento sobre a votação, onde serão escolhidos os nomes dos três 

escrutinadores; 

 Distribuição das cédulas com auxílio da professora Marcia; 

 Pedido para que a professora Liene assuma a presidência, enquanto o professor Dário 

efetua seu voto; 

 Convocação dos professores em ordem alfabética seguido dos dois alunos convidados 

para ir à urna; 

 Convocação das professoras Alvaceli e Margarete e da aluna Helena para comporem a 

comissão escrutinadora; 

 Apuração da primeira votação, na qual as professoras Neusa e Terezinha, recebem oito 

votos; 

 Apuração da segunda votação, na qual ocorre novamente empate entre as professoras 

Terezinha e Neusa; 

 Apuração da terceira votação para selecionar o primeiro nome da lista tríplice, que 

resultou em: nove votos para a professora Terezinha e sete votos para a professora 

Neusa; 

 Convocação da professora Terezinha para assinar o documento em que aceita assumir 

a chefia do BDC, caso o seu nome seja escolhido; 

 Início da votação para o segundo nome para a lista tríplice; 

 A primeira votação não atinge nenhum candidato, seguindo-se assim a uma nova 

votação; 

 A votação seguinte ocorre empate entre as professoras Neusa e Estera; 

 Ocorre uma nova votação, na qual se segue o empate entre as professoras; 

 Consideração da presidente para com o nome da professora Neusa para compor o 

segundo nome na lista tríplice; 

 Sugestão da professora Maria Del Carmen de uma consulta ao Diretor do Centro de 

Ciências da Educação; 

 Sugestão da professora Amélia para que seja consultado o procurador geral da 

Universidade além do Diretor do Centro; 

 Votação das duas propostas, na qual a proposta da professora Maria Del Carmen é 

aceita; 

 Solicitação do presidente da Reunião à Chefia do Departamento para que a secretária 

ligue para o Diretor do Centro; 

 Após a ligação o presidente da mesa esclarece que, em caso de empate, prevalece o 

que consta no artigo 19 do regimento interno da UFSC; 

 Considerações do presidente da mesa afirmando que, são conflitantes o artigo 19 e o 

artigo 2° da Resolução 019/81; 

 Discussão a respeito da interpretação da lei; 
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 Aprovação do seguimento do processo de votação apresentado pelo corpo discente 

anteriormente; 

 Comunicado de que a procuradoria não se oponha as decisões acatadas pelo colegiado; 

 Abertura de uma nova votação, na qual se conferem nove votos à professora Estera e, 

sete votos à professora Neusa, confirmando-se o nome da professora Estera como 

segundo nome da lista tríplice; 

 Abertura de uma votação para o terceiro nome da lista tríplice; 

 Apuração da 11° votação; 

 Apuração da 12° votação, na qual a professora Maria Del Carmen consegue nove 

votos, sendo esta, o terceiro nome a compor a lista tríplice; 

 Pausa para o almoço do Colegiado; 

 Reabertura da Reunião pelo presidente; 

 Congratulação da professora Neusa para a professora Terezinha pela vitória, na qual a 

mesma diz ter sido ilícita e diz ferir o conselho universitário; 

 Recusa da professora Terezinha quanto ao cargo que o Colegiado do Departamento de 

Biblioteconomia a elegeu, devido ao fato ocorrido com a professora Neusa; 

 Discussão sobre o ocorrido entre as professoras Neusa e Terezinha; 

 Proposta para continuação dos trabalhos feita pela professora Maria Del Carmen; 

 Proposta feita pela professora Liene Campos para o encerramento da Reunião e que a 

nomeação seja feita pelo Reitor do departamento; 

 Proposta feita pelo representante dos alunos de que a Reunião siga e caso a professora 

Neusa queira impugnar a eleição que faça no final da mesma; 

 Discussão sobre os assuntos; 

 Reformulação de propostas feitas pela professora Maria Del Carmen; 

 Intervenção da professora Márcia sobre a injustiça do nome da professora Neusa não 

constar na lista tríplice; 

 Votação dos professores que concordam ou não concordam com a afirmação da 

professora Neusa; 

 Listagem dos nomes que não concordam com a afirmação da professora Neusa; 

 Esclarecimentos feitos pelo professor Dário; 

 Prosseguimento às eleições para subchefes do Departamento; 

 Lembrete feito pelo presidente da mesa em relação às chapas; 

 Votação e apuração dos votos; 

 Eleição do nome da professora Adélia dos Santos Silveira como o primeiro nome da 

lista tríplice para o cargo de subchefia com onze votos; 

 Aceitação da professora Adélia a indicação; 

 Prosseguimento a votação para eleger o segundo nome da lista tríplice; 

 Prosseguimento da votação na qual o presidente restringe que os votos sejam apenas 

para as professoras Liane e Cláudia; 

 Eleição do nome da professora Cláudia, para o segundo nome da lista tríplice, com 

nove votos; 

 Aceitação da professora Cláudia a indicação; 

 Prosseguimento das eleições para eleger o terceiro nome da lista tríplice, referente ao 

cargo de subchefia do departamento; 

 Esclarecimentos do presidente afirmando que somente os nomes das professoras Liane 

e Kátia poderão ser votados; 

 Indicação e aceitação do nome da professora Kátia para compor o terceiro nome da 

lista tríplice do cargo de subchefia do Departamento; 
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 Acentuações feitas pelo presidente em relação ao comprometimento do Colegiado 

para que não se retirem antes da ata ser lavrada; 

 Discussão sobre o problema da ata decidindo-se assim, que a ata 60° seja datilografada 

e apresente os resultados das eleições; 

 Intervenções feitas pela professora Marcia recorrente às eleições; 

 Pedido da professora Maria Del Carmen para que conste em ata o fato da professora 

Terezinha continuar presente e votando implicando na sua retirada de recusa para 

atender o Colegiado. 

 

ATA 41 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 02/06/1981 – pg. 70. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Sugestão e aprovação para que as atas posteriores sejam sucintas; 

 Avaliação dos resultados dos programas e estudos realizados para as ementas do BDC; 

 Apresentação dos estudos sobre projetos, dos quais foram apresentados: - Memória da 

Universidade, estudo, organização e implantação do Arquivo da UFSC, o qual foi 

discutido e aprovado; 

 - Análise do currículo de Biblioteconomia; 

 - O projeto de Bibliografia Catarinense, o qual deverá ser retornado ao Colegiado com 

as reformulações propostas; 

 Comentário sobre o relatório da Comissão para estudo dos cursos UDESC-UFSC que 

foi devidamente concluído; 

 Comentário sobre a possibilidade de criação de um novo formulário para o Plano 

Departamental para que outras atividades do Departamento pudessem ser inseridas; 

 Aprovação do afastamento das professoras Liene Campos, Cláudia, Liane Bielinski e 

Amélia Silveira para a participação do primeiro Congresso de Publicações em São 

Paulo. 

 

ATA 42 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 26/06/1981 – pg. 71-72. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Relatos da professora Kátia sobre o parecer da professora Estera que concordou com 

as ementas e programas de catalogação; 

 Sugestões e colocações da professora Kátia sobre o parecer da professora Estera; 

 Discussão sobre o assunto; 

 Proposta para que o Colegiado coloque em votação o procedimento de ensino ditado 

em sala de aula, que o mesmo não seja aceito no curso de Biblioteconomia; 

 Votação favorável à posição da professora Mali; 

 Aprovação da sugestão de que a disciplina de catalogação III seja remanejada da 

sétima fase para a quinta fase do curso de Biblioteconomia; 

 Discussão sobre a problemática dos cursos noturnos; 

 Discussão a respeito das modificações na disciplina de Classificação; 

 Relato sobre arquivística; 

 Lembrete sobre a não participação da professora Liane no grupo de estudos da 

disciplina Arquivística, pois segundo a mesma não foi convocada; 
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 Pedido de desculpas da professora Estera que confirma a falha da secretária em 

relação à convocação; 

 Pedido da professora Adélia para que conste na ata que a mesma convidou a 

professora Liane para a participação em outros grupos de trabalho e a mesma negou-

se; 

 Sugestões sobre a ementa; 

 Determinação de que a disciplina Documentação II seja pré-requisito para a disciplina 

Arquivística II; 

 Pedido para que conste em ata a negação da professora Liane em desenvolver estes 

trabalhos; 

 Relatos da professora Neusa sobre o grupo de Bibliografia não ter conseguido reunir-

se; 

 Sugestões para modificação nas ementas da Arquivística; 

 Aprovação do programa de Arquivística; 

 Relatos e sugestões da reformulação dos programas e ementas sobre as disciplinas 

organização e administração de bibliotecas; 

 Discussão do problema; 

 Sugestão para a criação de outra comissão para apresentar um novo documento; 

 Sugestão para que a disciplina organização e administração de bibliotecas I seja 

substituída por alguma do Departamento de administração; 

 Criação de uma comissão para estudar o programa; 

 Relatos, discussão e sugestão sobre os programas de documentação; 

 Leitura e reformulação da ementa do resultado dos trabalhos das disciplinas biblioteca 

infantil, biblioteca pública e biblioteca escolar. Realização de redistribuição destas 

disciplinas para o próximo semestre; 

 Apresentação do boletim da Faculdade de Biblioteca da UFSC; 

 Observações finais sobre os procedimentos de ensino do curso de Biblioteconomia a 

partir de 1981.2; 

 

ATA 43 - Ata da Reunião do Colegiado de Biblioteconomia e Documentação da UFSC. 

Data: 09/10/1981 – pg. 73 -75. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata da reunião anterior com as ressalvas julgadas necessárias 

acrescentadas; 

 Discussão e aprovação das ressalvas permanecerem acrescidas após a ata elaborada; 

 Discussão e rejeição da possibilidade de aprovação dos itens da pauta no início da 

reunião; 

 Leitura parcial do Ofício do CFB, que trata da posse dos seus novos membros; 

 Leitura da portaria nº 529/GR/8 que dispõe sobre as inscrições no colégio de 

aplicação; 

 Leitura do Ofício da divisão do pessoal solicitando o retorno da professora Regina 

Célia à UFSC; 

 Lembrete ao Colegiado a respeito à observação dos nomes da Divisão do Pessoal, 

respaldada pela CLT para casos de licenças e a respeito da assinatura do ponto; 

 Protesto contra a assinatura do ponto; 

 Discussão a respeito do problema da ausência dos professores diante o expediente; 

 Apresentação da distribuição das disciplinas; 

 Registro do número de horas cumpridas pela professora Alvaceli na UFSC; 
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 Ampla discussão e estabelecimento de prazos sobre a necessidade de agilização dos 

estudos sobre os programas das disciplinas; 

 Apresentação e congratulações dos novos representantes dos alunos indicados pela 

Diretoria; 

 Registro da brilhante defesa de tese da professora Adélia Silveira, pela grande 

contribuição do assunto para a área de Biblioteconomia e História; 

 Ampla discussão a respeito do relatório no que se refere a prestação de serviços a ser 

feita pela professora Amélia Silveira ao DAE; 

 Discussão detalhada a respeito do cargo docente da professora Amélia; 

 Aprovação da concessão de doze horas semanais para a prestação de serviços da 

professora Amélia após a conclusão de sua tese; 

 Pedido de colaboração do Colegiado para observação do problema das cargas horárias 

para a elaboração do plano departamental; 

 Pedido da professora Amélia para que conste em ata que sua solicitação é baseada em 

precedente concedido a professora Liene Campos; 

 Explicações do motivo pelo qual o precedente não se aplica a solicitação; 

 Inclusão de um adendo com os motivos pelo qual o Departamento concedeu somente 

doze horas para a professora Amélia; 

 Amplo debate a respeito do problema do atual laboratório de ensino; 

 Decisão de que a consulta ao Laboratório seria feita pelos alunos por intermédio dos 

professores; 

 Lembrete sobre a importância da regularização do pagamento das mensalidades do 

Laboratório de ensino; 

 Distribuição de uma proposta de estudo aos professores sobre novas áreas de 

concentração, estabelecimento de prazos para as conclusões; 

 Relato da professora Claudia sobre sua atividade junto ao Grupo de Processos 

Técnicos da ACB e pedido de solicitação a editora UFSC para a publicação decorrente 

das pesquisas feitas por ela; 

 Saída de alguns professores da reunião dentro do período de expediente; 

 Questionamentos e explicações sobre a contratação da professora Mara; 

 Consideração da atual reunião referente à contratação da professora Mara; 

 Solicitação de encerramento da reunião devido ao adiantamento da hora; 

 Deliberação da solicitação aos professores de sua permanência até o fim das reuniões. 

 

ATA 44 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental de Biblioteconomia e Documentação 

da UFSC. 

Data: 26/10/1981 – pg. 75-78. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior, com as ressalvas julgadas necessárias; 

 Relatório dos Grupos de Trabalho; 

 Apresentação e aprovação do trabalho referente ao levantamento de dados nas 

Bibliotecas de Florianópolis; 

 Relato do projeto de Análise de Currículo, do qual se encontra em fase de aplicação 

dos instrumentos de coleta de dados; 

 Relato da professora Kathryn Kemp sobre o seu desempenho na Biblioteca 

Universitária; 

 Apresentação de votos de congratulação as professoras Maria Terezinha Neves Freitas 

e Amélia Silveira pelas suas defesas de tese; 

 Visita da professora Doutora Nanda Paranhos; 
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 Visita do professor Valpi Costa, Diretor do Centro de Ciências da Educação, que 

participa da reunião; 

 Agradecimento da professora Kátia em relação ao apoio do professor Valpi Costa ao 

Projeto de Análise de Currículo; 

 Comentário da professora Alvaceli a respeito de sua Assessoria na Pró-reitoria de 

Graduação; 

 Leitura da correspondência do professor Rodolfo Pinto da Luz a respeito do grupo de 

trabalho do Projeto Memória da Universidade; 

 Solicitação para que conste em ata a posição assumida pelo Departamento de 

Biblioteconomia a respeito do Projeto e a posição assumida pelo D.S.G; 

 Sugestão de solicitação a professora Liane Bielinski a respeito do relatório sobre a 

situação do cancelamento do Projeto de Memória; 

 Pedido de aprovação do Plano Departamental; 

 Solicitação e sugestões para o oferecimento na de Orientação Bibliográfica específica 

para Nutrição; 

 Pedido da professora Kathryn para alongar o prazo para a entrega da resposta da 

situação do curso de pós-graduação em nível de Especialização em Biblioteconomia; 

 Rápida discussão a respeito do problema da definição de áreas para o curso de 

Biblioteconomia. Proposta em tramitação apresentada pela professora Kátia; 

 Relato sobre as experiências em atividades por áreas específicas e seu Êxito; 

 Recomendações para que haja o aperfeiçoamento dos professores em cursos que 

atendam as suas necessidades de capacitação; 

 Lembrete sobre a carga horária dos monitores; 

 Sugestão para que se tenha um monitor de plantão para o atendimento dos professores 

que não possuem monitor; 

 Discussão sobre a situação de critérios para a capacitação de docentes; 

 Sugestões a respeito da saída dos professores para cursarem pós-graduação; 

 Sugestão e explicação sobre a contratação de professor que possua especialização ou 

mestrado em Biblioteconomia; 

 Comunicado e explicação sobre a apresentação da posição assumida pela chefia na 

reunião anterior; 

 Esclarecimentos quanto à permissão de afastamentos; 

 Comunicado sobre a situação profissional da professora Regina e onde esta se 

encontra; 

 Informação da professora Regina em relação ao seu afastamento do país para cursar 

doutorado; 

 Esclarecimento para que haja a formalização do pedido de afastamento da professora 

Regina; 

 Colocações do professor Valpi sobre sua participação na Ata da Reunião do Colegiado 

de Biblioteconomia; 

 Reconhecimento do professor Valpi em relação à realização do trabalho realizado pelo 

Departamento de Biblioteconomia na UFSC; 

 Divulgação dos dias da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. 

 

ATA 45 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia. 

Data: 02/12/1981 – pg. 78-80. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Apresentação da pauta da reunião; 
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 Comunicado da continuação da reunião até que o professor Raul Valentim compareça 

para prestar esclarecimentos sobre projetos de pesquisa e obtenção de recursos; 

 Comunicado e solicitação para o preenchimento das vagas disponíveis para os cargos 

de Coordenadoria de estágio e do Laboratório; 

 Candidatura e aprovação para os cargos de Coordenadoria de Estágio e do 

Laboratório; 

 Proposta, votação e aprovação de um único professor para a responsabilização das 

turmas de estágio além da Coordenadoria Geral; 

 Comunicado sobre o recebimento da portaria 014/81 do gabinete do Reitor, a qual 

determina normas gerais para a capacitação de docentes; 

 Comunicado a respeito do estabelecimento de prioridades específicas da Comissão de 

professores ao Departamento de Biblioteconomia; 

 Comunicado da professora Marcia sobre a tentativa de conseguir uma bolsa de estudo 

para cursar doutorado; 

 Comunicado sobre a falta de posicionamento dos professores quanto ao problema de 

transferências internas e externas; 

 Comunicado sobre a realização de levantamento Bibliográfico na Biblioteca Central, 

sobre o tema Educação; 

 Agradecimentos às professoras Liene, Claudia e Adélia pela participação da banca 

para concurso de Bibliotecário da Escola Técnica Federal e do Núcleo de Transporte; 

 Colocação sobre o processo da professora Regina, estando o mesmo a disposição no 

Departamento e ao CNPQ por determinação do Reitor; 

 Interrupção dos assuntos gerais em virtude da chegada do professor Valentim da Silva; 

 Ampla discussão do professor Valentim sobre os órgãos financiadores de pesquisa e 

sobre as formas de obtenção de recursos para as pesquisas; 

 Proposta do professor Valentim para atuação do Departamento em atividades de 

Pesquisa e para a atuação conjunta a outros Departamentos; 

 Votação e aprovação da proposta do professor Valentim; 

 Leitura e informação da suspensão do Relatório sobre o projeto Memória da 

Universidade; 

 Informação sobre a permanência da realização do Projeto sobre Currículo; 

 Sugestão e aprovação do convite à professora Abigail de Carvalho para 

esclarecimentos sobre as possibilidades de realização de projetos e obtenção de 

recursos em Biblioteconomia; 

 Proposta e aprovação de ampliação do número de horas para atuação na pesquisa 

sobre microfilmagem de jornais; 

 Sugestão e aprovação da obtenção da professora Kátia de quinze horas para a 

realização do projeto de Currículo; 

 Comunicado sobre a aposentadoria da professora Alvaceli Braga, segundo portaria nº 

591 de 16/11 de 1981; 

 Comunicado de solicitação da professora Alvaceli ao CPPD regime de 40 DE, como 

professora; 

 Esclarecimento da professora Alvaceli sobre sua permanência na execução das 

funções de Coordenadora de documentação; 

 Distribuição e aprovação das 40DE da professora Alvaceli; 

 Comunicado a respeito de convites feitos a professora Liene para ministrar aulas em 

cursos de especialização; 

 Comunicado sobre convite a professora Márcia para ir a Santarém, pelas atividades de 

extensão; 
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 Proposta, sorteio e aprovação a respeito do envio de um representante do 

Departamento da UFSC ao 11° Congresso de Biblioteconomia e Documentação; 

 Relato da professora Adélia sobre sua ida à Curitiba por ocasião das eleições do 

CRB/9; 

 Comunicado de aprovação da reivindicação dos alunos do BDC pelo maior espaço 

físico junto ao Diretor do centro de Educação; 

 

ATA 46 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 16/12/1981 – pg. 80-81. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Apresentação do processo da professora Neide C. Brighenti; 

 Apresentação e discussão de normas para afastamento pós-graduação; 

 Propostas, votações e alterações apresentadas quanto à discussão dos itens das normas; 

 Votação e aprovação das normas; 

 Apresentação do Ofício da Assessoria de Imprensa, o qual solicita um projeto para 

aproveitamento dos recortes de jornais; 

 Proposição de um estudo para posterior elaboração do projeto. 

 

ATA 47 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 04/03/1982 – pg. 82. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 

 Apresentação do assunto sobre estágio; 

 Proposta de atividades para serem desenvolvidas pelos alunos; 

 Decisão de criação de uma nova reunião a fim de tratar somente sobre estágio; 

 Solicitação da professora Regina C. M. de Lima e aprovação mediante condições do 

Colegiado, da permissão para prestar serviços a Biblioteca Nacional; 

 Comunicado a respeito do convite para proferir palestra sobre extensão e estágio ao 

professor Hamilton Savi, Pró-Reitor de Extensão; 

 Discussão sobre o Congresso de Biblioteconomia em Florianópolis; 

 Relato e aprovação do processo n° 000938, do qual trata da solicitação da professora 

Ivete pela professora Márcia de assessoramento no DACES; 

 Sugestão e aprovação da criação de normas para orientação das assessorias; 

 Comunicado a respeito da criação de um grupo de trabalho para análise e avaliação do 

curso de especialização de Biblioteconomia, realizado pela UFSC, para a preparação 

do projeto definitivo; 

 Comunicado de recebimento do Ofício da professora Kátia M. C. a respeito da 

concorrência da bolsa para doutoramento em Biblioteconomia no exterior. 

 

 

ATA 48 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 18/03/1982 – pg. 82-83. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata da reunião anterior; 

 Leitura de expedientes recebidos pela chefia do Departamento; 
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 Discussão e aprovação do fechamento temporário do Laboratório; 

 Proposta e aprovação da professora Liene em assumir a organização do Laboratório; 

 Discussão sobre a política de incentivo à Pesquisa na UFSC; 

 Solicitação de assessoramento na área de Biblioteconomia; 

 Relato e aprovação da proposta de desenvolvimento do projeto sobre unidade de 

ensino do uso da informação registrada no “Chemical Abstracts”; 

 Debate a cerca da participação do Departamento no XII Congresso de 

Biblioteconomia; 

 Indicação da professora Kátia para a condução da reunião marcada para o dia 22 do 

corrente; 

 Comunicado sobre a viagem à Santarém da professora Marcia; 

 Relato a respeito das reuniões em que a professora Liane possui participação no 

Centro de Educação e na APUFSC. 

 

ATA S/N° - Ata da Reunião extraordinária do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação. 

Data: 12/05/1982 – pg. 84. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da pauta da reunião pela presidente; 

 Solicitação da reunião para submissão da aprovação do protesto a respeito do concurso 

para professor auxiliar de ensino do Departamento de Biblioteconomia da UFSC; 

 Aprovação do encaminhamento do protesto; 

 Discordâncias quanto à redação do protesto; 

 Votação de proposições a respeito do protesto; 

 Aprovação do protesto. 

 

ATA 49 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 19/05/1982 – pg. 85-87. 

Pauta da Reunião:  

 Aprovação da ata da última reunião ordinária e da ata da última reunião extraordinária; 

 Solicitação da professora Margarete para que a justificativa de sua falta na reunião 

extraordinária seja incorporada em ata; 

 Inclusão da justificativa da ausência do professor Dário Rodrigues; 

 Comunicado a respeito da criação de uma revista de pesquisa no CED; 

 Discussão sobre o problema do Plano Departamental; 

 Discussão sobre o problema das disciplinas optativas; 

 Discussão sobre o restante da carga horária dos professores; 

 Informação da professora Neusa a respeito do desenvolvimento de uma pesquisa sobre 

estágio; 

 Esclarecimento da professora Terezinha sobre o aguardo do encaminhamento do 

projeto para aprovação; 

 Esclarecimento sobre a participação da professora Márcia como assessora no Projeto 

de Arquivo de Custódia; 

 Discussão a respeito do problema do Laboratório; 

 Proposta de número ideal para se trabalhar no Laboratório; 

 Solicitações aos representantes dos alunos para esclarecimentos sobre o atendimento 

ao Laboratório; 
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 Discussão sobre a desinformação dos alunos perante o problema do Laboratório; 

 Não aceitação da professora Neusa quanto a assumir o Laboratório; 

 Solicitação para que o assunto do Laboratório volte a ser discutido em próxima 

reunião; 

 Reclamação e discussão a respeito da saída de professores das aulas para atendimento 

de assessorias; 

 Discussão sobre o questionário para o vestibular; 

 Aprovação do parecer referente à Ata da Reunião do Colegiado do curso de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Solicitação de afastamento da professora Amélia para frequentar curso no IBICT; 

 Esclarecimentos quanto à ajuda financeira da UFSC para com o afastamento da 

professora Amélia; 

 Leitura do relatório de trabalho da professora Márcia; 

 Insistência e não possibilidade da professora Márcia em colocar a disposição seu cargo 

junto ao DAC; 

 Discussão e esclarecimentos a respeito da criação de uma comissão encarregada dos 

problemas discutidos sobre os cursos; 

 Solicitação e indicação de voluntários para a formação da Comissão; 

 Encaminhamento da solicitação ao BDC de indicação de disciplinas no período 

adequado de cursos para os quais há uma necessidade do treinamento de professores; 

 Discussão sobre a realização de uma assembleia geral para designação de um 

representante dos alunos para o Congresso de Estudantes e para a discussão do 

problema de reestruturação da Universidade; 

 Informação da integração das professoras Amélia e Margarete na Comissão de 

divulgação do 12° Congresso de Biblioteconomia; 

 Convite para a comemoração de 128 anos de criação da Biblioteca Pública; 

 Convite para a integração dos professores do BDC na Comissão organizadora do 

Congresso; 

 Discussão quanto a não compreensão da professora Kátia em relação à Comissão. 

 

ATA 50 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 28/05/1982 – pg. 88-89. 

Pauta da Reunião: 

 Informação de que a presente reunião foi convocada para decisão de problemas 

curriculares; 

 Não aprovação da ata da quadragésima nona Ata da Reunião do Colegiado do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação; 

 Apresentação da reformulação das ementas e dos programas das disciplinas do curso; 

 Aprovação e sugestões de disciplinas; 

 Sugestão de remanejamento da disciplina Referência I e de outras disciplinas, bem 

como, esclarecimentos a respeito destas mudanças no horário dos professores; 

 Comentário sobre o acompanhamento de uma relação de disciplinas equivalentes junto 

ao processo de alteração do currículo; 

 Informação de que consta anexado na presente ata o currículo de Biblioteconomia e 

Documentação para o ano de 1983; 

 Debate a respeito das disciplinas optativas; 

 Solicitação em nome da turma BDC 302 sobre a transferência de aulas ministradas aos 

sábados; 
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 Solicitação de uma pessoa em período integral para o atendimento ao Laboratório do 

BDC; 

 Solicitação em nome da turma BDC 302 sobre a distribuição de créditos das 

disciplinas. 

 

ATA 51 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 16/06/1982 – pg. 89-91. 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da pauta da reunião; 

 Solicitação da aprovação da ata da 50° reunião; 

 Aprovação da ata da reunião anterior mediante ressalvas apresentadas; 

 Questionamento da professora Liane Bielinski a respeito da não leitura de seu 

documento enviado ao Departamento; 

 Esclarecimento sobre a possível leitura do documento da professora Liane ao término 

da presente reunião; 

 Exposição do anteprojeto de leitura e Cultura Italiana; 

 Proposta e aceitação de um trabalho dado aos alunos que se ausentaram aos sábados 

em decorrência do projeto de leitura e Cultura Italiana, para compensação de faltas; 

 Comunicado por meio do Ofício s/n° de 08/06 de 1982 da desativação do Projeto 

memória da Universidade; 

 Solicitação de justificativa de horas que foram dadas ao projeto; 

 Esclarecimento sobre outro projeto sobre Arquivo de Custódia da UFSC; 

 Proposta, discussão e aprovação de criação da disciplina Estudo Prático de 

Classificação pelo Ofício n°1303; 

 Aprovação da consideração sobre a prestação de consultorias às firmas interessadas; 

 Leitura da Circular 07/CCPG – Semana de Pesquisa; 

 Apresentação e aprovação do Projeto de Pesquisa sobre Indexação de Jornais; 

 Aprovação do pedido da professora Kathryn para prestação de consultoria ao curso de 

Saúde Pública; 

 Aprovação do afastamento da professora Maria Del Carmen Riveira Bohn para 

frequentar o curso de Administração de Bibliotecas e Serviços de Informação na 

Inglaterra; 

 Aprovação do plano de trabalho da professora Mara Eliane Fonseca Rodrigues; 

 Aprovação da prorrogação da licença da professora Neide Caciatori; 

 Apresentação dos estudos sobre reestruturação do curso; 

 Exame da proposta sobre cursos de atualização de professores a serem ministrados 

pelo IBCTI, na UFSC; 

 Apresentação do Catálogo de Obras Catarinenses nas Bibliotecas de Florianópolis; 

 Sugestões sobre os relatórios das assessorias prestadas pelos professores do 

Departamento; 

 Sugestão e aprovação sobre a elaboração de um Calendário de Reunião; 

 Sugestão e discussão a respeito do estágio dos alunos durante o período de férias 

escolares; 

 Leitura do documento da autoria da professora Liane Bielinski; 

 Informação sobre o envio do referido documento ao Centro de Educação; 

 Registro da observação a respeito da seleção de leitura dos documentos nas reuniões 

do Colegiado. 
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ATA 52 – Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 07/07/1982 – pg. 92-95. 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação da ata da Ata da Reunião do Colegiado do dia 28/05 de 1982 

mediante ressalvas apresentadas; 

 Apresentação da diretora e da Bibliotecária da Biblioteca Universitária; 

 Exposição do problema do Espaço Físico da Biblioteca Central, justificando o 

crescimento do acervo bibliográfico; 

 Solicitação de remanejamento do espaço físico da Biblioteca Central ao BDC; 

 Ampla discussão a respeito do problema da troca de salas para o aumento de espaço 

físico na Biblioteca Central; 

 Esclarecimentos quanto à aceitação da troca; 

 Sugestão de alocação no prédio da Biblioteca Central somente as salas dos professores, 

administração do BBD, do BDC e as salas de aulas espalhadas pelo campus; 

 Lembrete sobre a indisponibilidade de salas de aula no período matutino; 

 Sugestão e aprovação da criação de uma comissão do BDC, Biblioteca Universitária e 

acadêmicos do BBD, junto com o diretor do CED, a fim da reivindicação de espaço 

físico próprio para o BDC e o BBD; 

 Aprovação da proposição da professora Liene para uma reunião dos professores para 

estudarem a troca de espaço físico; 

 Discussão a respeito do documento dos problemas urgentes do curso do BBD; 

 Sugestão e aprovação de uma reunião para o dia 04/08 de 1982; 

 Discussão sobre o papel do BDC no XII CBBD; 

 Comentário a respeito das reuniões sem convocação e confusões nos horários e locais; 

 Esclarecimentos da professora Kátia sobre o seu Ofício pedindo esclarecimentos e 

justificativas, não respondidos pela presidente da ACB; 

 Sugestão da professora Liene quanto às decisões do colegiado a respeito da 

permanência ou não na subcomissão de seleção do XII CBBD e de justificativa com 

motivos reais; 

 Sugestão da professora Liane Bielinski para que uma reunião seja marcada com a 

Comissão Técnica do Congresso; 

 Ênfase da professora Amélia Silveira na liberdade individual de escolha da 

subcomissão; 

 Esclarecimento da professora Mara sobre sua participação na reunião da Comissão 

Técnica do XII CBBD; 

 Comentário sobre a dificuldade de se trabalhar com o esquema feito para tomar 

decisões acerca do XII CBBD; 

 Votação das proposições das professoras Liane e Liene, na qual quatorze dos presentes 

votou não a proposição da professora Liene; 

 Composição de uma Comissão a fim da elaboração de um documento de justificação 

da saída do BDC da subcomissão de seleção do XII CBBD; 

 Apresentação e análise do projeto de pesquisa sobre estágio proposto pelas professoras 

Liane e Neusa; 

 Apresentação dos componentes da Comissão criada pelo BBD para avaliação do 

sistema de estágio do curso de Biblioteconomia da UFSC; 

 Aprovação do parecer das relatoras da Comissão; 

 Apresentação da distribuição de carga horária da professora Liane; 
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 Comunicado da professora Adélia em relação à atribuição de um professor para 

substituir a professora Liane na Coordenação de Estágio; 

 Ampla discussão sobre o cargo de coordenador e supervisor; 

 Comentário a respeito da terceira semana de Pesquisa da UFSC. 

 

ATA 53° - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 23/07/1982 – pg. 96. 

Pauta da Reunião: 

 Discussão, sugestão de candidatos e contratação de professores horistas para 

substituição das professoras Alvaceli Braga e Estera Menezes, em virtude de seus 

afastamentos; 

 Discussão a respeito do retorno da professora Neide Caciatori Brighenti ao 

Departamento; 

 Comunicado do CEPE a respeito das portarias: 508/79 – Regimento de cursos de pós-

graduação; 241/79 – Regulamento de cursos de graduação;  

 Comunicado da professora Márcia Pereira a respeito da mesma assumir a 

Coordenação do Projeto da Casa da Cultura em Santarém; 

 Comunicado a respeito da participação das professoras Adélia e Márcia a jornada de 

Biblioteconomia e da substituição da professora Adélia na chefia do Departamento 

durante sua ausência. 

 

ATA 54 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 04/08/1982 – pg. 97-99. 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação da ata da Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de 

Biblioteconomia do dia 07/07 de 1982; 

 Estudo do documento a respeito do problema do BDC; 

 Relato e considerações da professora Amélia a respeito do documento; 

 Exposição das considerações da professora Terezinha a respeito do documento; 

 Informação da professora Kátia, a qual participou da elaboração do documento a fim 

da viabilização dos problemas do BDC, sobre as sugestões das professoras em relação 

às oito comissões; 

 Considerações das professoras Márcia e Neide a respeito da criação da comissão n° 

03; 

 Esclarecimento sobre a diferença entre consultoria e assessoria; 

 Proposta da professora Liane para a disponibilização da disciplina Orientação e 

Pesquisa Bibliográfica em todos os cursos da UFSC; 

 Esclarecimentos da professora Terezinha sobre a idealização da disciplina Orientação 

Bibliográfica a ser ministrada em todos os cursos da UFSC; 

 Discussão a respeito da disciplina Metodologia e Pesquisa; 

 Distribuição a cerca dos integrantes das comissões debatidas e propostas pelos 

professores; 

 Relato e aprovação do parecer do processo de atividades desenvolvidas pela 

Coordenadoria do Estágio do BDC, Ofício n° 71/82 da professora Cláudia; 

 Esclarecimento a respeito das funções de Supervisor e Coordenador de Estágio; 

 Discussão sobre a colaboração para com a supervisão do Estágio; 
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 Leitura da correspondência recebida da presidente do XII CBBD, datada de 09/07 de 

1982; 

 Discussão e decisão a respeito da subcomissão de seleção de trabalhos; 

 Convocação de uma nova reunião em vista do avanço da hora. 

 

ATA 55 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da UFSC. 

Data: 05/08/1982 – pg. 100. 

Pauta da Reunião: 

 Discussão, votação e aprovação da ata da 53° Ata da Reunião do Colegiado, mediante 

alterações; 

 Distribuição de formulários para a elaboração dos planos de ensino para o segundo 

semestre de 1982 aos professores; 

 Distribuição dos horários de aula para cada professor; 

 Distribuição dos formulários para a elaboração do relatório semestral de atividades dos 

monitores do BDC; 

 Nomeação da professora Regina Célia Montenegro de Lima, de afastamento para 

cursar Doutorado no exterior; 

 Comunicado a respeito do Seminário sobre Informação Tecnológica; 

 Comunicado sobre palestra da Delegacia do MEC sobre COMUT no Brasil; 

 Comunicado a respeito do prazo de inscrições ao FUNPESQUISA da UFSC; 

 Comunicado sobre a disposição da portaria 020/82, do CEPE que dispõe sobre normas 

disciplinares para a realização de viagens de estudo; 

 Comunicado a respeito da possibilidade de realização de um Seminário sobre 

Otimização do Ensino de Biblioteconomia na UFSC; 

 Comunicado feito pela ABEBD sobre concurso para professor auxiliar; 

 Comunicado sobre o Fundo de Pesquisa Técnica Científica para a pesquisa aplicada e 

desenvolvimento experimental; 

 Comunicado a respeito da oferta de bolsas de estudo no Ministério da Educação do 

Japão; 

 Comunicado sobre o envio da documentação pela professora Adélia para concorrer à 

bolsa de estudo para cursar especialização na Espanha; 

 Comunicado da professora Márcia a sua ida ao Município de Itajaí para a continuidade 

do “Projeto Participativo”. 
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Livro de Atas, Nº 02, de 24/08/1982 a 07/08/1985. BDC. Ata nº 56 a 116 
 

ATA 56 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 24/08/1982 – p.02 - 04 

Pauta da Reunião: 

 Discussão, votação e aprovação das Atas nº 54 e nº 55; 

 Confirmação do Cronograma da Semana de Pesquisa da UFSC; 

 Votação e discussão dos processos: 

 - Processo nº 04003: análise da pesquisa exploratória para a criação de laboratórios de 

pesquisa e ensino no BDC. 

 - Processo nº 004236: solicitação e aprovação do afastamento da Professora Maria 

Terezinha de Freitas, com a finalidade de participar do Seminário de Reprografia, em 

São Paulo. 

 - Processo nº 003172: discussão e aprovação da pesquisa para implementação de uma 

nova filosofia estágio. 

 - Processo nº 003784: solicitação e aprovação do afastamento da Professora Célia 

Montenegro de Lima, para a realização do Doutorado na Inglaterra. 

 - Processo nº 003941: solicitação e aprovação do afastamento da professora Kátia 

Maria Lemos Montelli, para a realização do Doutorado na Inglaterra; 

 Solicitação e aprovação da criação de um ofício de agradecimento em nome do 

Colegiado ao grupo de trabalho da BU, pela elaboração da obra “Dissertação de 

Mestrados deferidos na universidade, 1970 a Junho de 1981, bibliografia anotada.”; 

 Discussão sobre a criação de um curso de mestrado na área da Informação 

Tecnológica; 

 Discussão e esclarecimentos sobre o número de vagas, referente ao seminário de 

Informação Tecnológica; 

 

ATA 57 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/10/1982 – p.05- 06 

Pauta da Reunião: 

 Votação, discussão e aprovação, sobre o Plano de Capacitação de Docentes e sobre o 

Laboratório de Ensino, da Ata anterior, de nº 56; 

 Discussão e aprovação dos processos: 

 - Processo nº/82: solicitação do afastamento da Professora Adélia dos Santos Silveira, 

com a finalidade de viajar para a Espanha. 

 - Processo nº 005289/82: solicitação do afastamento da Professora Amélia Silveira, 

para a realização do Doutorado na USP. 
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 - Processo nº005035/82: relatório da Professora Kátia sobre o processo, que foi aceito 

com unanimidade; 

 Discussão sobre a autorização de afastamento dos professores, para comparecerem em 

eventos na área; 

 Aviso sobre a distribuição de fotocópias do Plano Departamental; 

 Solicitação de um Coordenador para os cursos da ABEBA; 

 Aprovação da Professora Kátia, como coordenadora dos cursos da ABEBA; 

 

ATA 58 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/11/1982 – p.06 - 08 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação da Ata de nº 57; 

 Aprovação do relatório semestral das atividades de Mestrado da Professora Neide; 

 Aprovação do relatório semestral das atividades de Mestrado da Professora Armi; 

 Solicitação de um novo Professor para a coordenadoria de Estágios durante as férias; 

 Comunicação de que não poderão ser realizados estágios curriculares durante as férias, 

com exceção dos estágios nos campos avançados; 

 Discussão e aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Bibliografia de artigos de 

jornais, sobre a UFSC”, que durará seis meses; 

 Discussão e aprovação do projeto de pesquisa intitulados “Organização do acervo de 

fotografias da assessoria de comunicação da UFSC”, que terá execução contínua; 

 Solicitação da apresentação dos trabalhos executados pelo BDC, para o Colégio 

Departamental; 

 Discussão e análise do Plano Departamental, que se encontra na sua normalidade; 

 Comunicação de que deverá ser feito 4 horas semanais de preparação de aulas, por 

disciplina; 

 Comunicação de que o Projeto de Orleans será executado sem estipulação de carga 

horária do Plano Departamental; 

 Apresentação, discussão e aprovação da inclusão de uma carga horária para as 

Comissões de trabalho do XII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação; 

 Aprovação do Colegiado Departamental em conceder horas de trabalho para as 

Professoras Kátia e Márcia; 

 Comunicação da não aprovação do espaço físico que foi pleiteado pelo ETUSC; 

 Aprovação da utilização das salas de catalogação e classificação da BU, para satisfazer 

as necessidades do BDC; 

 Sugestão e aprovação do abono à faltas dos Professores no dia do seu aniversário, 

sendo o mesmo concedido em um dia útil, caso o mesmo seja no Domingo ou Feriado; 

 Comunicação sobre a solicitação da relação de livros indicados para os Professores; 

 Comunicação e esclarecimentos quanto à organização dos horários e créditos das aulas 

ministradas; 

 Discussão e parabenização sobre o trabalho “Catálogos de obras Catarinenses nas 

bibliotecas de Florianópolis”, que foi apresentado. Pág. 07; 

 Solicitação do aperfeiçoamento do curso, de acordo com as demandas do mercado de 

trabalho, e pedidos de novas disciplinas; 

 Parabenização à Professora Kátia, pela pesquisa intitulada “Análise do currículo; 

 Solicitação de um cargo no BDC; 
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 Leitura do ofício que estabelece convênios com a UFSC, para prestação de serviços 

para alguns cursos; 

 Esclarecimentos sobre a falta da Professora Márcia, que estava viajando a serviço do 

Conselho Federal de Biblioteconomia; 

 Discussão sobre o levantamento feito dos cursos de biblioteconomia, pelas Professoras 

Maria Terezinha e Adélia; 

 

ATA 59 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/11/1982 – p. 08 - 09 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e discussão do processo de número não informado, sobre o Plano 

Departamental; 

 Leitura e relatos da Professora Neide, sobre o relatório da Comissão de Análise; 

 Leitura e discussão sobre o ofício circular de nº 010/GR/82, que trata do excesso de 

carga horária; 

 Discussão sobre os problemas com a carga horária; 

 Sugestão para que seja marcada outra reunião para discutir e elaborar um plano de 

ação do BDC; 

 Comunicação sobre a solicitação de um professor assistente; 

 Comunicação sobre a renovação dos contratos dos Professores horistas; 

 Discussão e troca de disciplinas entre as Professoras; 

 Solicitação de um Professor para ministrar OABI; 

 Lembrete sobre a contratação dos Professores para as disciplinas do BDC 1425, 1426, 

1320, 1203 e 1321, com total de 20 créditos; 

 Justificação para o pedido de novos professores se dá devido à sobrecarga nas 

professoras; 

 Solicitação da leitura sobre o relato do processo no Conselho Departamental; 

 Lembrete sobre a mudança do nome da coordenadoria e a portaria nº 214/75; 

 Solicitação da tomada de providências quanto à portaria nº 214/75; 

 Lembrete afirmando que em caso de não contratação de novos professores, as 

Professoras Márcia, Liege e Estera, ministrarão as aulas; 

 Solicitação, discussão e aprovação da Professora Mara, para que diminuíssem duas 

horas do laboratório, em razão da sua pesquisa; 

 Aprovação dos Planos Individuais; 

 Determinação de uma reunião nos dias 2, 3 e 4/03 de 1983, para a elaboração do Plano 

de Ação; 

 Discussão e informações sobre os seminários da ABEBA; 

 Sugestão e aprovação da Professora Kátia, para representar o curso no Recife, no 

Encontro da ABEBA; 

 Solicitação de verba para a Professora Kátia representar o curso no Recife; 

 Nomeação das Professoras Neide, Mali, Liege, Adélia e Cláudia, para analisar, validar 

e, encaminhar as publicações de relatórios da Pesquisa de análises do Currículo do 

Curso de Biblioteconomia da UFSC; 

 Comunicação da participação da Professora Mara no curso de indexação no Rio/01; 

 

ATA 60 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 23/12/1982 – p. 09 - 11 
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Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da Ata de nº 58; 

 Sugestão e aprovação da presença da secretária na próxima reunião, para que a mesma 

fique responsável pelas atas das reuniões seguintes; 

 Solicitação da Professora Maria Terezinha, para que a Professora Neide relate sobre o 

processo de nº 006354; 

 Relatos feitos pela Professora Neide, sobre o processo nº 006354, na qual a mesma é 

favorável às mudanças de horário doas cursos; 

 Formulação de perguntas junto à comissão, para que se pudesse estudar o curso; 

 Votação e aprovação do processo; 

 Solicitação para que a Professora Cláudia apresentasse o processo de nº/318/82 

procedente da FAPEU, sobre o curso de Pós-Graduação; 

 Relatos da Professora Cláudia sobre os objetivos, importância e estrutura do processo, 

onde se posiciona favorável ao mesmo; 

 Votação e aprovação do projeto, tendo apenas algumas alterações; 

 Solicitação para que a Professora Márcia relatasse sobre processo de nº 006030, 

procedente da CEPE; 

 Relatos da Professora Márcia e aprovação unânime do processo n º 006030; 

 Informações e aprovação do calendário escolar da CEPE; 

 Solicitação e aprovação da abertura de concurso para professores assistente e para 

professor horista; 

 Comunicação da Professora Liane, de que não haverá estágios curriculares 

obrigatórios em 83/01; 

 

ATA 61 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 18/01/1983 – p.11 - 13 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da Ata de nº 50; 

 Solicitação da alteração do conceito do processo nº 006623; 

 Designação de uma Comissão de Estudos e Relatos para o processo de nº 006623; 

 Relatos do parecer da Comissão; 

 Discussão e avaliação dos processos pelos presidentes; 

 Leitura da Portaria de nº 241/79, pela Professora Cláudia, e do processo pela 

Professora Neide; 

 Votação e aprovação do processo de nº 006623; 

 Leitura do ofício de nº 002/PRPPG/83; 

 Leitura do Projeto PORTEPRA, elaborado pelo presidente, para fins de informação 

dos professores; 

 Estabelecimentos das funções de cada professor no Projeto PORTEPRA; 

 Solicitação sobre informações do andamento da contratação de novos professores; 

 Informação da presidente, de que está aguardando a resposta da Pró-reitora de Ensino 

de Graduação; 

 Informações sobre os concursos que estão sendo realizados; 

 Apresentação das conclusões da reunião que as professoras Adélia e Liane 

compareceram, como representantes do Departamento; 
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ATA 62 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/02/1983 – p. 13 - 14 

Pauta da Reunião: 

 Discussão da ata anterior; 

 Discussão sobre a escrita correta do sobrenome da Professora Maria Carolina; 

 Comunicação da aprovação do Projeto Orleans, que já se encontra em execução; 

 Comunicação sobre a chegada do professor Xavier, para verificar o andamento do 

Projeto Orleans; 

 Aprovação da contratação de professores assistentes para o Departamento do BDC; 

 Comunicação da não renovação contratual das professoras horistas do ano de 1982; 

 Discussão sobre os critérios para a realização do concurso de professor assistente; 

 Apresentação dos nomes para a banca examinadora do concurso; 

 Designação das professoras Neide, Neusa e Amélia, para apresentarem os pontos 

relativos às áreas de especialização do concurso; 

 Discussão dos processos: 

 - Processo nº 007260: solicitação e aprovação da professora Armi, para a prorrogação 

de seu afastamento, por mais 12 meses, para a realização do Mestrado em Minas 

Gerais, 

 - Processo nº 007264: solicitação da acadêmica Lêda, para a revisão de conceito das 

disciplinas do BDC 1503, da qual a Professora Liene informa que, está impossibilitada 

de emitir algum parecer, pois o processo não está instruído o suficiente; 

 Sugestão para a designação de uma Comissão para cobrar os trabalhos em andamento 

dos professores do Departamento; 

 

ATA 63 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 29/03/1983 – p. 14 - 17 

Pauta da Reunião: 

 Discussão da ata anterior; 

 Discussão sobre o processo nº 007264; 

 Aprovação da ata anterior; 

 Pedido da Presidente, para divulgar informações no fim da reunião; 

 Discussão dos Processos: 

 - Processo nº 008266: solicitação e aprovação da 2ª via do Certificado do curso de 

Especialização em Biblioteconomia, pela aluna Maria Eliane Fonseca; 

 - Processo nº 07382: solicitação da revisão de conceito da disciplina BDC 1504, pela 

aluna Anita Burato, na qual a professora Estera relata a necessidade de o processo cair 

em diligencia, para que seja anexada uma exposição de motivos, para que haja a 

possibilidade de um melhor julgamento do mesmo, 

 - Processo n º 007264: solicitação e aprovação da revisão de conceito da disciplina 

BDC 1503, pela aluna Leda Maria d‟Ávila, na qual ocorreram diversas discussões 

sobre o assunto, chegando à decisão que: os esquemas organizados para os estágios 

devem mudar; e deve-se esperar a formulação da pesquisa de estágio que está sendo 

desenvolvida, para partir para uma mudança; 

 Solicitação de que os critérios de avaliação de estágios sejam divulgados por escrito 

aos alunos; 

 Indagação da Professora Liene sobre a mudança dos critérios de avaliação de estágio; 
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 Sugestões dadas pelas Professoras Mara, Neide e Kátia, para mudar os critérios de 

avaliação de estágio; 

 Sugestão da Professora Cláudia, para que haja três notas; 

 Sugestão dada pela Professora Terezinha, que a Professora Liene, organiza um 

cronograma de visitas à BU, para os estagiários; 

 Renovação do contrato da Professora horista Silva Regina Cardeal; 

 Comunicação da carga de créditos excessivas da Professora Márcia, e que a mesma, 

pretende tirar licença de saúde para a realização de uma cirurgia; 

 Lembrete para o Professor Dário, de que é o último dia para se pronunciar quanto ao 

curso de reciclagem ou Pós-Graduação; 

 Solicitação para que conste na ata, que o Professor Dário não comparece às reuniões 

do Colegiado; 

 Solicitação de nomes para ministrar a disciplina de Documentação; 

 Discussão e sugestões de nomes para o cargo de professor horista; 

 Comunicados dos Processos:  

 - Processo nº 008290: solicitação da alteração de conceitos da disciplina do BDC 1403, 

da aluna Eli Beatriz de Bona. 

 - Processo nº 008518: solicitação da alteração de conceito da disciplina Classificação 

II, da aluna Raquel Viana de Souza.  

 - Processo nº 008329: consultoria prestada pelas Professoras Adélia, Terezinha e 

Neide ao Projeto Orleans; 

 Solicitação da coordenadora do curso de Enfermagem (Pós-Graduação), pedindo 

assessoria técnica no que se refere à uniformização de referências bibliográficas; 

 Decisão de que a resposta para este trabalho deveria ser encaminhada por escrito; 

 Discussão sobre a oferta de uma disciplina para tal fim, ou consultoria remunerada; 

 

ATA 64 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/05/1983 – p. 17 - 20 

Pauta da Reunião: 

 Discussão da ata anterior; 

 Decisão de aprovar ou não, a ata anterior, na próxima reunião; 

 Discussão e longos relatos sobre o processo nº 007382, que trata da solicitação da 

aluna Anita Burato, para que se revise o conceito da disciplina BDC 1504; 

 Discussão e apresentação da distribuição das disciplinas para o próximo semestre; 

 Discussão das disciplinas entre os professores; 

 Aprovação da distribuição das disciplinas, podendo haver alterações; 

 Discussão do processo nº 008944, que trata da demissão da Professora Liene Bielinski, 

do cargo de coordenadora de estágio, por questões de falta de ética profissional do 

Colegiado; 

 Discussão sobre a demissão da Professora Luane; 

 Decisão de criar uma Comissão para responder por escrito, à Professora Liene, em 

nome do Colegiado; 

 Criação de uma Comissão para estudar as diretrizes do estágio; 

 Comunicação de que está havendo diversas reuniões com o Pró-Reitor de Ensino de 

Graduação, com referência a administração dos departamentos de Documentação, 

fichário, etc.; 
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 Entrega da documentação referente ao currículo pleno para cada professor, para serem 

analisados e aprovados até o dia 11/05/1983; 

 Pedido para que seja elaborado o programa de disciplina; 

 

ATA 66 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/05/1983 – p. 20 - 21 

Pauta da Reunião: 

 Eleição para Presidente da atual reunião; 

 Votação e eleição da Professora Kátia Maria Lemos, para presidente; 

 Indicações da presidente, para comporem a comissão; 

 Informações sobre a demissão do Professor Dário; 

 Sugestão para que o Professor Dário fosse deliberado da participação das eleições; 

 Votação do Colegiado à participação do Professor Dário nas eleições; 

 Comunicação de que o Professor Dário não poderá participar das eleições; 

 Aprovação e saída do Professor Dário da votação; 

 Leitura dos artigos permanentes do estatuto da UFSC; 

 Continuação das eleições; 

 Votação e eleição da Professora Estera Muszkat Menezes, como chefe do 

Departamento; 

 Comunicado da Professora Estera de que aceita o cargo; 

 Votação e eleição da Professora Neide Caciatori Brighnti, como subchefe do 

Departamento; 

 Comunicado da Professora Neide, de que aceita o cargo; 

 Solicitação de que, fossem lavradas as resoluções, referentes às soluções; 

 

ATA 65 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 25/05/1983 – p. 21 - 23 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das duas atas anteriores; 

 Apresentação das informações dadas pela presidente; 

 Comunicação da presidente de que o plano de ensino de estágios foi entregue na data 

de hoje, e é por esse motivo que, sua análise e apresentação se dará na próxima 

reunião, junto com o processo nº 008944; 

 Pedido e aceitação da presidente, para que seja incluída na pauta da reunião, a segunda 

parte do Plano Departamental; 

 Comunicado de que o Plano Departamental Individual deve constar todas as atividades 

desenvolvidas pelo professor; 

 Comunicado de que o Laboratório de Ensino ficará na responsabilidade do professor 

horista a ser contratado; 

 Comunicado sobre o Plano Individual de Trabalho da professora Maria Margarete Sell, 

deve ser refeito; 

 Discussão, esclarecimentos e aprovação do Plano individual de Trabalho; 

 Discussão da ementa das disciplinas do novo currículo, oferecidas pelo departamento 

de biblioteconomia e documentação; 

 Discussão e questionamento sobre algumas disciplinas com a decisão da mudança de 

algumas; 
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 Sugestão e aprovação da ementa; 

 Declaração de que a Comissão não aprovará ou desaprovará nenhum plano de ensino, 

mas poderá altera-los mais tarde; 

 

ATA da Reunião Extraordinária em Caráter de Urgência: Ata da Reunião do Colegiado do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Data: 15/06/1983 – p. 23 - 24 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da nota oficial do reitor da UFSC; 

 Leitura do ofício circular nº 10/06/83; 

 Leitura do ofício circular nº 10 da Pró-reitora de Ensino, referente à manifestação 

nominal quanto à adesão ou não dos professores e servidores; 

 Comunicado da decisão referente ao não encaminhamento da relação dos professores e 

servidores; 

 Saudação à professora com uma salva de palmas; 

 Comunicados das professoras, que trata do comparecimento ou não das mesmas ao 

trabalho; 

 Discussão, votação e aprovação da não escrita nominal solicitada pelo Pró-Reitor 

Juarez Philippi; 

 

ATA da Reunião Extraordinária em Caráter de Urgência: Ata da Reunião do Colegiado do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Data: 16/06/1983 – p. 24 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação do ofício circular nº 010/83/PREG, de 10/06/83, e do ofício nº 

0113/BDC/83, do Diretor do Centro de Ciências da Educação; 

 Proposta para se manter a decisão de não enviar a lista solicitada pelo circular da 

PREG 010/83; 

 

ATA 67 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/06/1983 – p. 25 - 26 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação da ata 65º; 

 Discussão sobre a necessidade de formar uma comissão para avaliar os professores; 

 Aprovação dos nomes dados como sugestão para a composição da comissão; 

 Discussão sobre a forma de contrato com os professores; 

 Entrega do relatório de pesquisa “Estudo e Implantação de uma nova filosofia de 

estágio curricular do curso de biblioteconomia da UFSC; 

 Discussão do Plano de Ensino das disciplinas de estágio; 

 Discussão do processo nº 008944, referente à solicitação da demissão da professora 

Liane; 

 Discussão, relatos e aprovação do processo nº 010415, sobre “O incentivo do hábito 

de leitura no norte de Santa Catarina”; 

 Comunicação de que a professora Kátia, se afastará em agosto, para realização do 

doutorado; 
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 Sugestão sobre o rigor no controle dos trabalhos de pesquisa e extensão realizados 

pelos professores; 

 

ATA 68 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/07/1983 – p.26 - 28 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e discussão da ata anterior; 

 Aprovação da ata anterior, exceto pela professora Liene; 

 Discussão sobre a comissão de avaliação dos professores; 

 Pausa da reunião por meia hora; 

 Discussão sobre o aumento do prazo de entrega dos currículos aprovados, pela 

comissão de avaliação dos professores; 

 Comunicação da saída da professora Maria Del. Carmen, por indisponibilidade de 

tempo; 

 Sugestão e aprovação da professora Neide para substituir a professora Maria; 

 Convocação dos professores para a reunião do dia 22/07 para tratar do processo nº 

010102/83; 

 Estipulação da data máxima para a entrega dos currículos comprovados; 

 

ATA 69 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 22/07/1983 – p. 28 - 29 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das ata da reunião extraordinária do dia 15/05; 

 Aprovação da ata anterior, com algumas alterações; 

 Leitura do parecer feito pela professora Liene, sobre as anotações feitas pela comissão 

de avaliação dos professores; 

 Leitura dos acréscimos feitos pela comissão, conforme o processo nº 10702; 

 Discussão e aprovação do parecer feito pela comissão de avaliação de professores; 

 Comunicação e aceitação sobre a solicitação da professora Alvaceli, para poder fazer 

visitas ao processo; 

 Questionamentos feitos pela professora Liane, referentes à reavaliação dos 

professores; 

 Sugestão para que o questionamento da professora Liane seja tratado em outra 

reunião; 

 Comunicado referente ao recebimento da proposta das normas departamentais; 

 Comunicado da liberação dos professores horistas para o departamento de 

biblioteconomia e documentação; 

 Comunicado da presidente sobre o cargo a ser ocupado, que antes era do professor 

Dário; 

 Recebimento da portaria nomeando a professora aria Terezinha como coordenadora de 

estágios; 

 

ATA 70 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 16/08/1983 – p. 29 - 31 

Pauta da Reunião: 

 Leitura e aprovação da reunião extraordinária; 
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 Leitura, correção ortográfica e aprovação da ata anterior; 

 Discussão e aprovação do processo nº 11284 que trata do relatório de atividades 

desenvolvidas pela professora Amélia, em seu doutorado na USP; 

 Discussão e aprovação do processo nº 11324 que trata do relatório da atividade 

desenvolvida pela professora Armi, em seu doutorado na UFMG; 

 Comunicado da presidente referente à contribuição aos flagelados de Santa Catarina; 

 Comunicado para que os professores colaborem com a supervisão do laboratório de 

ensino de biblioteconomia e documentação; 

 Apresentação das alterações feitas no currículo de Biblioteconomia; 

 Solicitação da professora Maria Margarete para publicar um trabalho na série didática 

da editora UFSC; 

 Relatos feitos pela professora Adélia sobre seu curso de restauração e conservação de 

obras raras, no Rio/01; 

 Solicitação feita pela presidente para que os professores lessem o mural de 

informações; 

 Informações sobre a circulação do documento referente às normas departamentais, 

para ser lido pelos professores; 

 

ATA 71 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/09/1983 – p. 31 - 33 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata anterior; 

 Discussão e aprovação do parecer de nº 11437, que trata do projeto a ser executado 

pelas professoras Liene, Mara e Cláudia, para prestação de assessoria ao gabinete do 

reitor; 

 Discussão e aprovação do processo nº 11557, que trata do convenio da UFSC com a 

Secretaria de Justiça; 

 Discussão sobre o plano departamental para o semestre 1984/1; 

 Relatos da professora Estera sobre sua participação no seminário “Importância da 

Pesquisa”; 

 Discussão sobre o expediente do dia 23/09/83, para ajudar no seminário “Aplicações 

das normas bibliográficas em dissertações de mestrado”; 

 Solicitação para que os professores do departamento fizessem uma matéria visando o 

tema “Pesquisa”; 

 Aceitação das professoras Neide e Adélia, para elaborarem o artigo com o tema 

solicitado; 

 Discussão e comunicação da aprovação da Revista do CED; 

 Comunicação da solicitação da dispensa para os alunos que vão ao VII Congresso 

Brasileiro de biblioteconomia e documentação; 

 Relatos da participação da professora Márcia no evento “Reconstrução de Santa 

Catarina”; 

 Designação de professores para elaborarem um projeto de recuperação de bibliotecas 

das redes de ensino do município de Ilhota; 

 Relatos e preocupação quanto às atividades da biblioteca de Santarém; 

 Abordagem e discussão do assunto “Laboratórios”, já tratado anteriormente; 

 Reclamações sobre o uso indevido das salas de datilografia; 

 Comunicado da professora Adélia sobre sua reativação do pedido de bolsa de 

especialização na Espanha; 
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 Comunicados sobre os professores ausentes; 

 

ATA 72 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/09/1983 – p. 33 - 34 

Pauta da Reunião: 

 Leitura da correspondência referente às explicações sobre a ausência do professor 

Francisco; 

 Leitura, discussão e aprovação do projeto de assistência às bibliotecas do município de 

Ilhota; 

 Discussão, solicitação e aprovação do processo nº 2308000713/83-0, referente ao 

pedido de afastamento da professora Mara, para realizar mestrado no IBICT; 

 Discussão, solicitação e aprovação do processo nº 230800007007/83-0, referente ao 

pedido de afastamento da professora Maria Del Carmen para realizar doutorado na 

Inglaterra; 

 Convocação de outra reunião para tratar do processo nº 230800007007/83-0, que 

possui prioridade máxima; 

 Discussão, solicitação e aprovação do processo nº 23080000756/83-1, que trata do 

pedido de afastamento da professora Adélia, para cursar especialização na Espanha; 

 Sugestão para que uma pessoa ou uma comissão fique responsável em avaliar 

processos similares; 

 Leitura da listagem da distribuição das disciplinas para o semestre 1984/1. 

 

ATA 73 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 22/09/1983 – p. 34 - 35 

Pauta da Reunião: 

 Informações e justificativa da ausência dos professores Francisco e Alvaceli; 

 Discussão e aprovação sobre o processo nº 23080000707/81, referente ao pedido de 

afastamento da professora Maria Del Carmen; 

 Solicitação da leitura da resolução nº 024/82; 

 Informações sobre a eleição do diretor e vice-diretor do campus avançado de 

Santarém; 

 

ATA 74 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/10/1983 – p. 35 - 36 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação das atas 72 e 73; 

 Informação e justificativa da falta dos professores; 

 Solicitação e sugestão sobre a reformulação da Resolução nº 01/81/BDC; 

 Divulgação do curso de especialização oferecido pela UFRJ; 

 Comunicação da sugestão feita pelo professor Raul, para que os professores do BDC 

façam pesquisas, aproveitando o material bibliográfico do curso de especialização; 

 Informes da coordenação do curso de especialização sobre o previsto projeto; 

 Informação sobre a pretensão da criação de um núcleo de Informações Tecnológicas 

na UFSC; 

 Informações sobre o Encontro Regional sobre administração cultural e orientação para 

cadastramento, com a aceitação da professora Cláudia; 
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 Constituição de uma comissão para analisar o trabalho da professora Cláudia sobre 

“Tipos de fichas catalográficas”; 

 Votação e aprovação de que os trabalhos que necessitarem e comissão, devem ser 

passados pelo colegiado do departamento; 

 

ATA 75 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/10/1983 – p. 36 - 37 

Pauta da Reunião: 

 Informação e justificativa da falta da professora Liane; 

 Solicitação do departamento de línguas estrangeiras, para que os professores inscritos 

no curso de língua inglesa confirmem seu interesse; 

 Solicitação do professor Ricardo, para uma data e que ele possa expor seu projeto; 

 Combinado de que o professor Ricardo poderia apresentar em uma quarta-feira, com 

data a ser combinada; 

 Comunicação do convite feito pela Pró-reitora de pós-graduação, solicitando a 

presença dos professores para participar da mesa redonda, que discutirá os problemas 

das universidades brasileiras; 

 Convocação dos membros do colegiado para assinarem a lista de convocação, para a 

próxima reunião que tratará da aprovação do plano departamental; 

 Comunicado do pedido de indicação para concorrer à eleição do conselho 

departamental, como representante do CED; 

 Indicação do professor Francisco para assistente e, as professoras Adélia e Neusa, para 

adjunto; 

 Manifestações quanto ao dia 22/10/83 ser o dia natalício da professora Maria 

Terezinha; 

 Discussão e informação da professora Cláudia sobre sua participação “Levantamento 

das manifestações do Estado”; 

 Manifestações da professora Cláudia enfatizando a importância do seu projeto; 

 Aprovação do projeto da professora Cláudia; 

 Apresentação do ofício, solicitando o parecer sobre a Portaria nº 01/81/BDC, aceita 

pela professora Estera. 

 

ATA 76 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 31/10/1983 – p. 37 - 38 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação das atas 74º e 75º; 

 Solicitação para que os professores participantes da comissão do plano departamental 

apresentem-no para o colegiado; 

 Discussão, constatação e aprovação do plano departamental; 

 Discussão e opinião sobre a porcentagem da pesquisa correspondente a 2,7%; 

 Esclarecimento sobre as professoras que completarão hora atividade; 

 Negação da professora Liene quanto a trabalhar no laboratório de ensino do BDC; 

 Comunicação à professora Liene, para que faça um projeto até março, para assim, 

ficar isenta do trabalho no laboratório; 

 Votação e aprovação do plano departamental; 

 Informação sobre a chegada e a disponibilização do material bibliográfico aos 

professores; 
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 Informações sobre a chegada do catálogo de publicações de periódicos, vindo de La 

Plata; 

 

ATA 77 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/11/1983 – p. 38 - 39 

Pauta da Reunião: 

 Discussão sobre a elaboração das atas, que agora ficará sob responsabilidade da 

funcionária Cecília; 

 Discussão sobre a pauta do edital de convocação nº 014/83/BDC; 

 Discussão sobre a proposta de alteração da resolução nº001/81/BDC, na qual não 

houve acordo, entrando em diligência; 

 Solicitação de sugestão do colegiado para a área de concentração do professor 

assistente, sendo decidido a Arquivística e a Ciência da Informação; 

 Críticas sobre a falta de participação dos professores; 

 Pedido em ofício para que fosse prorrogado o prazo de entrega do projeto “Uso das 

informações registradas no Chemical Abstracts”; 

 Discussão sobre as datas e seleção de professor para a execução do projeto “Uso das 

informações registradas no Chemical Abstracts”; 

 Relatos sobre Santarém; 

 Comunicado da professora Márcia, referente à compra feita e paga por ela, do material 

para seu projeto.  

 Comentários da professora Maria Terezinha, sobre sua ida a Porto Alegre, para a 

realização do projeto “PORTEPRA”; 

 Comentários da professora Cláudia sobre sua ida a Blumenau; 

 

ATA 78 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/12/1983 – p. 39 - 41 

Pauta da Reunião: 

 Comentários sobre a revista do CED; 

 Comentários sobre a implantação do curso de mestrado em educação, para o semestre 

84/1; 

 Comentários sobre o caderno do CE; 

 Comentários sobre a criação da coordenadoria de Fundamentos da Educação; 

 Explicação do professor Walter sobre a perspectiva em relação à Revista do CED; 

 Agradecimentos à professora Mara, pela sua colaboração com a Revista do CED; 

 Comunicado de que a revista necessita de 200 assinaturas para poder manter sua 

permanência; 

 Discussão sobre o processo da professora Margarete, relativo ao livro “Exercícios de 

catalogação”; 

 Decisão de que o processo da professora Margarete será encaminhado para a comissão 

que o estudou; 

 Relatos da professora Márcia sobre suas atividades junto ao projeto Ilhota; 

 Sugestões para o programa mensal de atividades de estudos pelos professores do 

departamento de biblioteconomia e documentação; 

 Decisão de reformular a sugestão feita sobre o programa mensal de atividades de 

estudos pelos professores do departamento de biblioteconomia e documentação; 

 Comentários sobre os relatórios solicitados, sendo que nem todos foram entregues; 
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 Comentários sobre as eleições para representante do conselho universitário da qual a 

professora Adélia perdeu por um voto; 

 Comunicado sobre a data limite para a entrega dos formulários para viagens com os 

alunos; 

 Informação da aprovação da professora Mara no exame da IBICIT, para cursar 

mestrado; 

 Informação de que será necessário um professor substituir a professora Mara, na 

comissão editorial da revista do CED; 

 Sugestão do nome do professor Francisco para substituir a professora Mara; 

 Comunicação da votação do currículo do colégio de Aplicação, que será votado no 

conselho departamental; 

 Informação de que os professores que tiverem alguma contribuição poderá dar por 

escrito e entregar na secretaria do departamento; 

 

ATA 79 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/01/1984. – p. 41 - 42 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e aprovação do processo nº 8540 do ano de 1983, que trata da solicitação de 

prorrogação do afastamento da professora Amélia, para cursar doutorado; 

 Leitura e aprovação dos anexos dos relatórios semestrais feito pela professora Amélia; 

 Discussão e decisões de nomes para a banca examinadora do concurso para professor 

suplente; 

 Decisão dos professores para comporem a banca examinadora; 

 Apresentação, decisão e discussão de alguns tópicos referentes ao concurso; 

 Leitura e aprovação do relatório da professora Kátia, que se encontra cursando 

doutorado em Loughboraugh University of Tecnology; 

 Apresentação da correspondência de familiares dos feriados no acidente na Costa da 

Lagoa, agradecendo o apoio da universidade; 

 Comunicado de que o departamento terá a contratação de um professor horista; 

 

ATA 80 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 16/03/1984. – p. 42 - 45 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e aprovação das atas 77º, 78º e 79º; 

 Leitura e aprovação do parecer semestral feito pela professora Armi, sobre seu 

mestrado em Minas Gerais; 

 Discussão e lembrete da data para finalizar o plano de ação de pesquisas 

departamental; 

 Discussão e delegação de nomes para fazer o modelo de avaliação de docentes e 

atividades departamental; 

 Discussão e decisão por sorteio dos nomes das professoras Alvaceli e Neusa, para 

serem indicadas para o treinamento ofertado pela reitoria; 

 Chegada tardia da professora Maria Terezinha à reunião; 

 Discussão e apresentação de alguns tópicos gerais na pauta da reunião prévia; 

 Comunicação de que os PITs seriam apresentados aos professores; 

 Discussão da improdutividade do curso para provimento de uma vaga para professor 

do nível assistente; 



51 
 

 Discussão sobre a insistência em fazer concursos, sendo que não há pessoas 

qualificadas para o cargo; 

 Discussão das duas correspondências da Associação Brasileira das Escolas de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Comunicação da mudança de portaria referente à saída do professor para cursar pós-

graduação, para Portaria CEPE, nº 037/83; 

 Comunicação, discussão e avisos sobre a realização da 8º Sul Rio-grandense de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Comunicação do recebimento da publicação “Guia para la redacción de artículos 

científicos destinados a la publicacción”. (2º ed. UNESCO, Mayo de 1983; 

 Sugestão da disseminação dos trabalhos referentes à revista Perspectiva do CED; 

 Informação sobre a contratação da professora Maria Lúcia e Marília como professora 

horista; 

 Comunicado de que o professor Diomário consultou o departamento sobre a 

possibilidade de ministrar aulas sobre elaboração de trabalhos científicos, no curso de 

pós- graduação em engenharia de produção; 

 Informe sobre a alocação de uma bolsista no laboratório de ensino com a orientação da 

professora Liane; 

 Discussão e definição de que a chefia do departamento solicitará à BU, a publicação 

do IBICT “Cabeçalho de Assuntos”, para ministrar as aulas de classificação e 

indexação; 

 Questionamentos feitos pela professora Neusa, se a BU poderia doar ao departamento, 

os volumes de Subjects Headings, da Library of Congress; 

 Sugestão de que o BDC fizesse a solicitação deste volume; 

 Comunicado sobre a indicação do professor Francisco para participar das comissões 

Editorias da Revista Perspectiva e de Publicações de Cadernos, ambas do CED; 

 Solicitação para que o professor Francisco explanasse em torno do curso de 

Arquivística e controle de documentos;  

 Explanações sucintas do professor Francisco sobre a temática; 

 Discussão da proposta da realização de cursos de aperfeiçoamento para bibliotecários 

catarinenses; 

 Explicação sobre o documento “Proposta registro da memória pública do Estado de 

Santa Catarina”; 

 Explicação e discussão sobre os fatos ocorridos na última reunião da APUFSC; 

 Discussão sobre a necessidade da defesa de um espaço definitivo para o departamento 

de Biblioteconomia e Documentação; 

 Sugestão da criação de uma comissão para lidar com os interesses do BDC; 

 Saída da professora Neide da reunião; 

 Comunicado da aprovação da participação da professora Neide, junto às professoras 

Maria Terezinha e Adélia no projeto “PORTEPRA”; 

 Discussão sobre o projeto PORTEPRA, feito pela professora Maria Terezinha; 

 Comunicado sobre a alteração na portaria da UFSC que trata das coordenadorias de 

estágio; 

 Saída da professora Maria Del Carmem da reunião; 

 Comunicado sobre o lançamento da obra “Catálogos de obras Catarinenses na 

Biblioteca de Florianópolis” – V.3 Geografia e biografia; 

 Comunicado sobre a participação da professora Cláudia no 2º Encontro de 

administração de entidades culturais, que ocorrerá em Timbó; 
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ATA 81 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/03/1984. – p. 45 - 46 

Pauta da Reunião: 

 Discussão para aprovação da ata anterior; 

 Apresentação e aprovação do plano departamental; 

 Comunicação da dificuldade de elaborar um modelo de avaliação pelas professoras 

Cláudia, Neide e Liane; 

 Sugestões da professora Cláudia foram defendidas e aprovadas; 

 Leitura e apresentação do relatório do curso de pós-graduação em nível de 

especialização; 

 Discussão e esclarecimentos de questões; 

 Apresentação e discussão sobre os resultados do plano individual de trabalho; 

 Discussão sobre o espaço físico do CED; 

 Informações de que a professora Regina ministrará as aulas do curso de 

Biblioteconomia; 

 Comentários e entrega do relatório sobre os relatos das professoras Adélia e Liane, 

referente ao seminário “Diretrizes políticas do plano estadual de educação”; 

 Comentários da professora Márcia sobre a viagem à Santarém; 

 Comentários e entrega de relatórios da professora Cláudia sobre sua participação no II 

Encontro de administração de entidades culturais; 

 Saída das professoras Alvaceli, Mali e Terezinha, antes do término da reunião; 

 

ATA 82 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 11/04/1984. – p. 46 - 49 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e aprovação da ata anterior; 

 Aprovação da colocação do horário de término das reuniões e o horário da saída dos 

professores; 

 Relatos e solicitação de informações do ofício do chefe de departamento de ciências 

estatísticas e da computação, para que a professora Liane assessore o departamento 

nas questões que envolvam a organização documental; 

 Aprovação de uma comissão para estudar o caso da professora Liane; 

 Informe de que a professora Liene ministrará aulas no departamento de engenharias de 

produção; 

 Apresentação da solicitação do departamento para indicar os principais problemas que 

o mesmo vem enfrentando; 

 Levantamento em ordem de importância dos dados solicitados; 

 Apresentação do oficio do Conselho Federal de Biblioteconomia, referente à eleição 

de novos conselheiros; 

 Sugestão das professoras Alvaceli, Armi e Mª Terezinha para concorrer a eleição do 

Conselho; 

 Comentário sobre quem será o novo coordenador de curso de especialização, já que, a 

atual coordenadora, sairá no próximo semestre; 

 Sugestão e aprovação para que os professores discutam juntos sobre como aprimorar o 

curso, antes de eleger algum nome; 

 Comunicado de que o concurso para professor assistente já foi encaminhado para a 

banca examinadora; 



53 
 

 Comunicado de que a Revista Perspectiva do CED será totalmente reservada para a 

área da Biblioteconomia; 

 Informações sobre o convênio entre à UFSC e a Fundação Catarinense de Educação 

Especial; 

 Discussão e relatos sobre a reformulação do estatuto da ABEBA; 

 Aprovação do estatuto da ABEBA, que foi reformulada; 

 Relatos sobre os estudos realizados por Maria Margarete, sobre o documento da 

Biblioteca Nacional; 

 Levantamento de considerações e aprovação do documento da Biblioteca Nacional; 

 Relatos da professora Vera Bazzo sobre a elaboração do quadro mural a ser afixado 

nos departamentos, com as cargas horárias de todos os professores; 

 Debate e diversas votações contra e à favor sobre o mural de horas dos professores; 

 Apresentação da proposta do professor Francisco sobre a realização de seminários em 

nível de Santa Catarina para atualização profissional; 

 Aprovação da proposta do professor Francisco, e a decisão da criação de uma 

comissão para executá-la;  

 Comentários sobre o curso de Bibliometria; 

 Informações de que os alunos já estão cientes sobre o curso de bibliometria e sobre seu 

custo; 

 Discussão sobre a taxa de inscrição para profissionais, os números de vagas 

disponíveis e sobre as questões administrativas; 

 Aprovação das propostas sobre o curso de Bibliometria; 

 

ATA 84 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/05/1984. – p. 49 - 50 

Pauta da Reunião:  

 Discussão e aprovação da ata anterior; 

 Justificativa da ausência da professora Maria Del Carmem da reunião anterior; 

 Discussão sobre a não continuação do trabalho de pesquisa referente ao Chemical 

Abstract; 

 Explicações sobre o referente dado pela professora Cláudia; 

 Informações sobre o novo curso de mestrado em educação no CED; 

 Informações sobre a realização da VII Bienal Internacional do livro em São Paulo; 

 Informações sobre a participação da professora Liene no I Seminário Regional de 

Biblioteconomia e Informática, como relatora; 

 Discussão e solicitação da professora Kátia referente ao processo nº 002381/84-14; 

 Solicitação da professora Kátia para se afastar por um ano, com o intuito de dar 

continuidade aos seus estudos na Inglaterra; 

 Aprovação da solicitação da professora Kátia; 

 Discussão sobre o processo nº 002382/84-87, referente à participação do professor 

Francisco na VIII Jornada Sul Rio Grandense de Biblioteconomia e Documentação; 

 Discussão e aprovação do pedido de recursos para a participação do professor 

Francisco na Jornada, caso o BDC ainda possua verba; 

 Discussão sobre o I Seminário Regional de Biblioteconomia e Informática em 

Camboriú; 

 Solicitação da divulgação do Seminário no BDC; 
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 Decisão de pleitear um vínculo para o transporte das onze professoras que 

manifestaram interesse em participar do seminário em Camboriú; 

 Comunicado da criação de uma comissão para analisar o Plano Departamental; 

 Levantamento de questões referentes ao programa da disciplina Seleção de Material 

Especial I; 

 Discussão e decisão de analisar o assunto sobre a matéria em uma próxima reunião; 

 

ATA 85 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 16/05/1984. – p. 50 - 51 

Pauta da Reunião:  

 Solicitação e entrega dos formulários para que os professores que gostariam de 

participar do I Seminário de Informática, possam se inscrever; 

 Chegada tardia da professora Armi à reunião; 

 Solicitação para que os professores prestassem atenção ao preenchimento dos PITs; 

 Esclarecimentos sobre os convênios MEC/UFSC- processo nº02033/84 e Curadoria 

Geral de Justiça/UFSC- processo nº01628/84, para bolsas de estágio da UFSC, que 

estão em tramitação; 

 Comentários sobre a designação de uma comissão para apresentarem um plano de 

trabalho do laboratório de ensino do BDC; 

 Apresentação e aprovação do relatório da análise procedida pela comissão de análises 

do plano departamental; 

 

ATA 86 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 27/06/1984. – p. 51 – 52 

Pauta da Reunião: 

 Discussão sobre a correspondência da professora Kátia, na qual expõe os motivos 

pelos quais está desenvolvendo sua pesquisa na área da Biblioteconomia Compara e 

Internacional; 

 Discussão e não aceitação do colegiado, dos motivos pelos quais a professora Kátia 

expôs, devido ao seu pedido de afastamento prorrogado; 

 

ATA 87 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/08/1984. – p. 52 - 55 

Pauta da Reunião: 

 Não colocação em aprovação as atas das reuniões anteriores pela presidente, devido à 

mesma não ter distribuído ainda aos professores; 

 Informação de que a chefia do departamento recebeu do senhor Aníbal R. Coelho, 

uma comunicação do Conselho Federal de Biblioteconomia; 

 Comunicado para o colegiado ultimarem seus trabalhos até o prazo máximo; 

 Comunicando de que se encontram disponíveis os certificados dos participantes do 

curso de Bibliometria; 

 Comunicado de que o professor Francisco entregou o relatório à chefia do 

departamento, referente à sua participação na VIII Jornada Sul Rio-grandense de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Informação de que não houve inscrição para o concurso de professor assistente do 

departamento; 
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 Recebimento da correspondência da professora Kátia que trata da sua conversa com 

seu orientador de doutorado; 

 Solicitação do professor Francisco ao colegiado, da indicação de outro nome para 

substituí-lo na execução do convenio da UFSC com a Secretaria da Justiça do Estado 

de Santa Catarina; 

 Aprovação da solicitação do professor Francisco; 

 Aceitação da professora Alvaceli para entrar em contato com o diretor do arquivo para 

verificar se poderiam executar as atividades previstas pelo convenio; 

 Sugestão da professora Maria Del Carmem de que o departamento comunique-se com 

a secretaria de convênios da UFSC, para que o departamento seja ouvido 

antecipadamente; 

 Discussão sobre o retorno às aulas e suas viabilização ou não; 

 Explanação da professora Cláudia sobre a reunião em que participou na Pró-reitora, 

junto à coordenação do curso; 

 Informações da professora Cláudia que não havia nada decidido ainda, havendo na 

sexta-feira uma nova reunião; 

 Decisão de uma nova reunião conjunta entre estudantes e professores do BDC e de 

outros departamentos que ministravam aula no BDC; 

 Discussão e aprovação do processo nº04619/84-35, que trata da solicitação do 

professor Francisco do seu afastamento para tomar parte do II Congresso Brasileiro de 

Publicações e II Seminário Brasileiro de Reprografia em São Paulo, na qual 

apresentará seu trabalho sobre “Agilização do controle bibliográfico no Brasil”; 

 Discussão e aprovação do processo nº 04631/84-51, que trata do adiantamento do 

afastamento da professora Maria Del Carmem, para a realização do doutorado; 

 Discussão e aprovação do processo nº 04632/84-51, que trata do Projeto do curso pós-

graduação em informação tecnológica; 

 Discussão e aprovação do processo nº 04630/84/98, que trata do relatório sobre o 

desempenho da professora Amélia no curso de doutorado; 

 Discussão sobre o processo nº 03950/84-01, que trata do pedido de prorrogação do 

prazo de entrega da tese do mestrado, feito pela professora Armi; 

 Discussão e aprovação do processo nº 03492/84-01, que trata da definição de interesse 

do departamento em comparecer à palestra ministrada por Alain Gourdon; 

 Discussão e aprovação da sugestão da professora Maria Del Carmem, referente à 

acessibilidade da palestra em língua portuguesa; 

 

ATA 83 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e  

Data: 26/04/1984. – p. 55 - 56 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e correção e aprovação das atas anteriores; 

 Relatos dos informes aos presentes na reunião; 

 Apresentação do ofício referente à elaboração do catálogo de extensão 84/2; 

 Indagação da presidente sobre o interesse diante da elaboração do catálogo de 

extensão, na qual não houve manifestações; 

 Relatos da professora Liane sobre o Plano Estadual de Educação que participa junto ao 

município de Biguaçu; 

 Comunicado, convite e confirmação da data do Seminário Municipal em Biguaçu, 

feito pela professora Liane; 
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 Informações feitas pela professora Maria Terezinha sobre os resultados da reunião das 

coordenadorias de estágio da UFSC, na qual ficou decidido a realização de um novo 

estudo da situação da coordenadoria de estágios dos cursos; 

 Relatos feitos pela professora Armi, sobre o parecer da comissão avaliadora do 

processo referente à viabilidade da professora Liane assessorar oito horas semanais 

para o departamento de computação; 

 Sugestão para que Liane apresentasse um plano de trabalho com a colaboração dos 

alunos do curso de Biblioteconomia; 

 Aprovação do processo referente á professora Liane; 

 Apresentação do quadro de distribuição de disciplinas para o 2º semestre do ano 

corrente; 

 Aprovação do quadro de distribuição de disciplinas, com uma abstenção da professora 

Neusa;  

 Indicações dos nomes das professoras Alvaceli, Cláudia e Neide, para comporem a 

comissão para o espaço físico do departamento de biblioteconomia e documentação; 

 Leitura do ofício feito pela professora Estera, que trata da solicitação da colaboração 

do BDC para orientar na escolha de um sistema de arquivamento e recuperação de 

textos; 

 Decisão de que a chefia do departamento enviará um ofício, comunicando que a 

orientação será estudada em forma de assessoria e, que será comunicado ao referido 

departamento, assim que estiver pronta; 

 Designação de uma comissão para estudar a possibilidade de uma assessoria 

especializada em serviços ligados á biblioteconomia e documentação ou aquivística, 

para atenderem a solicitação do departamento de comunicação; 

 

ATA 88 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/09/1984. – p. 56 - 58 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação das atas 84º, 85º, 86º e 87º; 

 Proposta e aprovação para que os informes sejam ditos ao fim da reunião; 

 Debate sobre a resolução 086/CUN/84 do colegiado escolar dos anos de 84.2; 

 Comunicado da professora Armi de que haverá no dia corrente às 09h15min, uma 

reunião sobre o calendário escolar 84.2; 

 Informação de que foi liberado o afastamento da professora Adélia para cursar sua 

especialização na Espanha; 

 Informações de que a professora Adélia estará com o conceito do programa da 

disciplina BDC 1312 e BDC 1303 prontos até a próxima semana; 

 Informação de que as professoras Liene, Cláudia e Marília participaram do curso 

“Treinamento em indexação de normas judiciais”; 

 Informação de que a professora Alvaceli não conseguiu se comunicar com o Arquivo 

Público para a visita; 

 Apresentação da portaria nº 026/PREG/84, que trata da dispensa dos alunos que foram 

participar do VIII ENEBD em Niterói; 

 Comunicação de que serão colocados no mural, os circulares dos candidatos para 

eleição a vice-reitor; 

 Envio do ofício-circular nº004/DAC/84, pelo departamento de assuntos culturais, 

referente aos certificados de cursos de extensão; 
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 Comunicação das professoras Cláudia e Maria Margarete sobre o lançamento de suas 

obras da Série Didática; 

 Comunicado de que o departamento homologou os nomes dos candidatos da eleição 

prévia; 

 Comunicado da reunião do professor Francisco junto à comissão editorial de 

publicações de cadernos do CED, na qual ficou decidido a indicação de número 

especial para o próximo, e a necessidade de colaboradores para tal estruturação de 

conteúdos; 

 Sugestão dos nomes das professoras Armi e Estera; 

 

ATA 89 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/09/1984. – p. 58 - 60  

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata reunião anterior; 

 Discussão e destaque dos processos relatados anteriormente; 

 Acentuação e aprovação referente à alteração de pauta do “Plano de capacitação de 

docentes”; 

 Não aprovação e explicações da solicitação da acadêmica Zuleide; 

 Retirada da solicitação feita pela acadêmica; 

 Exposição de motivos sobre a necessidade de contratar um professor horista; 

 Comunicado de que será solicitada ao Pró-Reitor de ensino de graduação, vaga para 

um professor horista; 

 Solicitação da indicação de nomes para a vaga da disciplina BDC 1413 e 1325; 

 Não indicação de nomes para as disciplinas BDC 1413 e 1325; 

 Comunicado de que a bibliotecária Silva Regina Cardeal ficou de dar uma resposta 

sobre o assunto citado anteriormente; 

 Discussão e explicação sobre o processo de contratação de professor visitante; 

 Explanações feitas pela professora Silvia referente ao processo de contratação do 

professor visitante; 

 Relatos sobre a reunião com o senhor Marcos Antônio, representante do Fulbright; 

 Discussão sobre o plano de ensino; 

 Aviso para que os professores que queiram fazer alterações em seus planos de ensino e 

programas, devem fazê-los o mais rápido possível; 

 Comunicado sobre o recebimento dos planos de ensino das disciplinas BDC 1504, 

1505 e 1506; 

 Designação de uma comissão para o programa e plano de ensino da disciplina BDC 

1423; 

 Discussão sobre a portaria nº 008/BDC/83, referente à proposta de operacionalização 

do “Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação”; 

 Sugestão para que se fosse disponibilizadas cópias aos professores sobre o “Seminário 

Catarinense de Biblioteconomia e Informação”, para que pudessem tomar ciência;  

 Adição da discussão referente à portaria nº 008/BDC/83; 

 Divulgação e acentuação sobre a III Conferencia Brasileira de Educação no Rio/01; 

 Informações gerais para os professores que se interessarem em ir à conferência; 

 Pedido da acadêmica Zuleide para participar da conferencia, sendo que o mesmo, deve 

ser confirmado até dia 21 do corrente mês; 

 Discussão sobre a Livre Docência;  
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 Pedido da professora Neusa para ter mais tempo para levantar informações referentes 

aos documentos do Conselho Federal de Educação; 

 Nomeação de uma comissão para tratar da “livre docência”, composta pelas 

professoras Neusa, Liene e Alvaceli; 

 Comunicado sobre a falta de interesse e manifestações quanto ao item referente à 

capacitação de docentes; 

 Comunicado da presidente afirmando que avisará aos professores ausentes sobre este 

plano; 

 Informação de que as professoras Alvaceli e Maria Margarete estão participando do 

curso “Métodos e Técnicas em arquivos Públicos”; 

 Informes sobre a doação que o CED fará de uma assinatura dos Cadernos do CED e da 

Revista Perspectiva; 

 Relato sobre a coordenadoria de estágios; 

 Comunicado sobre a portaria referente à criação do Conselho Regional de 

Biblioteconomia em Santa Catarina; 

 Comunicado sobre a aprovação do convênio da UFSC por mais quatro anos em 

Santarém – Pará; 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/09/1984. – p. 60 - 61 

Pauta da Reunião: 

 Informe sobre o atraso da professora Neusa e Maria Del Carmem à reunião; 

 Discussão sobre “Procedimentos para avaliação das disciplinas do departamento de 

Biblioteconomia e Documentação” do semestre 84.1;  

 Comunicado da solicitação referente à realização de uma Ata da Reunião do 

Colegiado do departamento do curso de Biblioteconomia; 

 Apresentação da acadêmica Zuleide do “Projeto de reivindicação dos estudantes, para 

o fim do semestre 84.1”, referente à aplicação e aprovação dos alunos que não 

alcançaram médias antes da greve; 

 Exposição das três propostas da acadêmica Zuleide; 

 Salientou-se sobre a autonomia do professor em sala de aula; 

 Discussão das propostas da acadêmica Zuleide; 

 Decisão de que cada professor falará com os alunos para chegarem a um comum 

acordo; 

 

ATA 90 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/09/1984.  – p. 61 - 63 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata anterior, mediante à algumas alterações; 

 Solicitação de inclusão de itens à pauta; 

 Discussão e aprovação do processo nº 016547/84-43, referente à solicitação de 

afastamento da professora Liene, para participar do ENBI em Brasília; 

 Discussão e aprovação do processo nº 16566/84-98, referente à solicitação das 

professoras Cláudia, Estera e Liene, para participarem do curso de Indexação e 

tratamento de informação em Florianópolis; 

 Discussão e aprovação do processo nº 016495/84-41, que trata dos planos de ensino 

das disciplinas BDC1504 e 1505, na qual se adicionou uma ementa; 
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 Discussão e aprovação do processo nº 03950/84-01, referente à solicitação da 

professora Armi para a concessão de 20h para a conclusão de seu mestrado, devendo 

este, ser arquivado no arquivo do departamento de biblioteconomia e documentação; 

 Discussão e rejeição da solicitação da abertura de um concurso para a categoria de 

auxiliar; 

 Proposta para que seja estabelecido o prazo de um mês para aguardar os resultados dos 

contatos com os possíveis candidatos a professor assistente; 

 Comunicado para que caso não apareçam candidatos, este assunto deverá retornar ao 

colegiado; 

 Discussão e explicação sobre o programa da disciplina “Seleção de material especial 

I”; 

 Criação de uma comissão para estudar a reformulação do programa para ser utilizado 

na disciplina “Seleção de material especial I”; 

 Discussão e aprovação do processo nº 16560/84-10, que trata sobre o projeto de 

prestação de serviços técnicos em biblioteconomia e arquivística (SERTEBA); 

 Discussão e aprovação do processo nº 16496/84-12, que trata do plano de ensino da 

disciplina BDC 1423; 

 Informação de que os artigos arquivísticos recebidos encontram-se no laboratório; 

 Questionamentos feitos à professora Alvaceli quanto ao Arquivo Público, na qual 

precisaria permanecer 10h para prestar serviços de Indexação; 

 Não aceitação da professora Alvaceli quanto à questão do Arquivo Público; 

 Convite feito para a professora Liene, que o recusa por estar sobrecarregada; 

 Questionamentos sobre a solicitação do CED para auxiliar no Arquivo; 

 Lembrete para que os professores elaborem a lista de material bibliográfico para serem 

adquiridos pela biblioteca universitária; 

 Lembrete para que os professores façam a leitura dos documentos circulares, quando 

houver algum; 

 Lembrete de que ainda há livros da UNESCO disponíveis aos professores na 

coordenação de pós-graduação; 

 Comunicado do DAC referente ao pedido da “a hora do conto” na semana da criança, 

que será executada em Santarém; 

 Comunicado sobre a aluna Marilene Maria Ferreira Gonzáles, referente à sua 

integração curricular, na qual a mesma não deveria ir para Santarém; 

 Solicitação para que a professora Armi atenda os assuntos do estágio durante as férias 

da professora Maria Terezinha; 

 Solicitação e aprovação da professora Liene referente à elaboração de um rodízio para 

o corrente mês; 

 Retificação do inicio da pauta; 

 

ATA 91 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/10/1984. – p. 63 - 65 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata da reunião anterior com algumas ressalvas; 

 Pedido e aprovação da inclusão do item referente ao processo nº 016796/84-48● 

Discussão e aprovação do processo nº 016883/84-41, referente ao plano de ensino da 

disciplina do BDC 1325; 

 Discussão e aprovação do processo nº016703/84-67, referente ao plano de ensino da 

disciplina BDC 1335; 



60 
 

 Discussão e rejeição da carta do técnico em assuntos educacionais da UFSC, enviado 

ao departamento; 

 Discussão e aprovação da portaria nº 008/BDC/84, referente ao Seminário Catarinense 

de Biblioteconomia e Informação; 

 Discussão e aprovação em partes da portaria nº 009/BDC/83, referente à resolução 

proposta dos nomes dos professores para afastamento de docentes para cursar pós-

graduação; 

 Informações e sugestões referentes ao encontro de Estudos e Pesquisas da Educação; 

 Informações sobre a realização do II Painel de Biblioteconomia no antigo prédio da 

CELESC; 

 Informes para os professores interessados em trabalhar no vestibular;  

 Comunicado sobre a distribuição dos horários para o semestre 84.2 e os PITs 

referentes ao 1º semestre; 

 Comunicado do professor Francisco sobre sua ida ao Congresso Brasileiro de 

Publicações e ao Seminário Brasileiro de Reprografia e, sua visita à PUCCAMP; 

 Enquetes sobre o mestrado na área da Informação Tecnológica; 

 Salientou-se sobre o mestrado na área da Informação Tecnológica; 

 Indagação da Professora Neide sobre o interesse dos professores em ter essa 

especialização para o mestrado em Florianópolis; 

 Orientações para que o assunto referente ao mestrado na área da Informação 

Tecnológica seja discutido em outra reunião; 

 

ATA 92 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 24/10/1984. – p. 65 - 67 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das alterações feitas pela professora Maria Terezinha na ata 90º; 

 Aprovação da ata da reunião extraordinária; 

 Solicitação e aprovação para que seja incluído na pauta o assunto referente ao plano e 

programa de ensino da disciplina BDC 1322; 

 Ampla discussão sobre a Livre Docência;  

 Informes sobre o prazo de entrega da documentação; 

 Sugestão e aprovação para que os documentos sejam encaminhados à comissão; 

 Pedido de sugestão para a questão referente à Livre Docência; 

 Exposição, discussão e aprovação das sugestões dadas pelos professores; 

 Discussão referente ao plano departamental do semestre letivo 85.1; 

 Criação de uma comissão para tratar do plano departamental do semestre 85.1; 

 Informação para que o item sobre a criação do laboratório de ensino seja abordado em 

outra reunião; 

 Aviso sobre a saída do professor Francisco para comparecer a outras reuniões no 

CED; 

 Apresentação sobre a proposta da professora Maria Terezinha para o laboratório de 

ensino para o departamento; 

 Sugestão para que os professores leiam o que for passado a eles; 

 Discussão sobre o relato da professora Cláudia referente ao Espaço Físico; 

 Decisão de baixar em diligencia o processo referente à professora Cláudia; 

 Saída da professora Liane da reunião; 

 Salientou-se sobre os horários das reuniões; 
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 Salientou-se sobre o fato da falta de comprometimento da professora Maria Del 

Carmem; 

 Sugestão para que as reuniões sejam agendadas; 

 Discussão e decisão de baixar em diligencia o processo nº 16884/84-11, referente ao 

programa da disciplina BDC 1322; 

 Saída da professora Armi da reunião; 

 Informações sobre o II Painel de Biblioteconomia; 

 Comunicados sobre o encaminhamento da circular nº 002/SECPPD/84 ao 

departamento, referente à eleição da comissão permanente de pessoal docente; 

 Comunicado sobre a realização do Encontro Regional sobre ensino de Metodologia 

Cientifica no CFH; 

 Comunicado sobre a realização de visitas orientadas à BU; 

 

ATA 93 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/10/1984. – p. 67 - 69 

Pauta da Reunião: 

 Pedido de inclusão de mais um item à pauta; 

 Informação sobre a transferência da data da semana da pesquisa; 

 Informe sobre a declaração enviada à chefia do departamento referente à frequência da 

aluna Dalva Águida de Andrade;  

 Encaminhamento do formulário ao departamento solicitando para que se haja algum 

professor interessado, entrar em contato até 14/11/84; 

 Apresentação do relatório de viagem da professora Liene; 

 Solicitação aos professores referente às referências dos trabalhos publicados em 1983; 

 Informações sobre a destinação da verba do departamento de Biblioteconomia e 

Documentação; 

 Decisão e aprovação da quarta-feira, como dia fixo para fazer reuniões; 

 Apresentação e sugestão referente à apresentação dos PITs/ 84.1; 

 Discussão do processo nº 017078/84-80, referente à alteração de conceito, na qual se 

baixou em diligencia; 

 Discussão e aprovação do processo nº 17060/84-14, referente à solicitação da 

professora Estera para participar do curso “Técnicas de Indexação” em São Paulo; 

 Aprovação da distribuição das disciplinas do semestre 85.1; 

 Discussão e votação do processo nº 16884/84/11, referente ao programa da disciplina 

BDC 1322; 

 Solicitação da troca de carteiras da sala da 4ª fase; 

 Solicitação para que um dos murais do hall de entrada seja somente para informes de 

estágio; 

 Informações sobre o quadro da sala de aula da 4ª fase; 

 Comunicado da professora Neusa sobre sua nomeação para o CPPD; 

 

ATA 94 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 07/11/1984. – p. 69 - 70 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação e aprovação da inclusão do processo nº 17210/84-35 na pauta da reunião; 

 Comunicado referente ao ofício circular nº 017/DAE/84, que trata do ajuste de 

matrícula do semestre 84.2; 
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 Entrega dos folders sobre o “Programa de formação de RH e Fomento às Pesquisas”; 

 Informes sobre o memorando sem número, referente à listagem de livros existentes na 

biblioteca e a listagem dos solicitados; 

 Discussão e encaminhamentos sobre a portaria nº 136/BDC/84, referente á inclusão de 

portarias PITs; 

 Comunicado sobre a vinda do professor Milones para Florianópolis, para ministrar 

uma palestra sobre Política Cultural e Bibliotecas; 

 Relatos e parecer final sobre a Livre Docência;  

 Discussão sobre a portaria nº 009/BDC/84, referente à norma para afastamento de 

docentes; 

 Leitura das informações do relatório referente à portaria nº 009/BDC/84; 

 Votação e aprovação do parecer sobre a portaria nº 009/BDC/84; 

 Informações de que o relato sobre o processo nº 017107 foi adiado; 

 Discussão e aprovação do processo nº 017163/84-57, referente à área de pesquisa da 

professora Kátia; 

 Discussão e aprovação do processo nº 017210/84-35, referente à solicitação de diários 

pela professora Estera; 

 

ATA 95 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/11/1984. – p. 70 - 72 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação e aprovação da inclusão do processo sobre o plano de ensino de bibliotecas 

especiais; 

 Aprovação das atas 91º e 92º; 

 Discussão e aprovação referente ao convite do professor Hamilton Sauí à professora 

Maria Terezinha; 

 Discussão e aprovação do grupo de trabalho formado para o Seminário Catarinense de 

Biblioteconomia e Informação; 

 Discussão e aprovação do processo nº 17326/84, referente ao afastamento da 

professora Maria Terezinha para apresentar seu projeto no PORTEPRA; 

 Discussão e aprovação do processo nº 17370/84, referente ao afastamento da 

professora Neide, para participar do “I Curso de treinamento de técnicos em bases de 

dados no exterior”, em São Paulo; 

 Discussão e aprovação do processo nº 17078/84, referente á alteração de conceito da 

aluna Sandra na disciplina de estagio supervisionado; 

 Discussão e aprovação do processo nº 17107/84, referente ao plano de ensino da 

disciplina “bibliotecas especiais”, após algumas reformulações; 

 Discussão e aprovação do processo nº 17371/84, referente ao relatório semestral da 

professora Mara; 

 Discussão e retirada do pré-requisito das disciplinas biblioteca pública, biblioteca 

infantil e biblioteca universitária; 

 Apresentação sobre “Bolsa de iniciação à pesquisa para estudantes”; 

 

ATA 96 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/11/1984. – p. 72 - 73 

Pauta da Reunião: 

 Pedido e aprovação da inclusão do processo nº 17523/84, na pauta da reunião; 
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 Informes sobre a discussão que ocorrerá na próxima semana, referente ao 

desmembramento das Pró-Reitorias; 

 Constituição de uma comissão no CED, para elaboração do regimento interno; 

 Apresentação do relatório da professora Estera; 

 Discussão sobre o oficio nº 010/PRPE/84, referente ao apoio a eventos realizados 

sobre a comunidade; 

 Discussão e aprovação do processo nº 017338/84-07, referente ao progresso funcional 

vertical das professoras Liene, Márcia, Kátia e Maria Del Carmem; 

 Discussão e aprovação do processo nº 017609/84-34, referente à solicitação de 

afastamento da professora Silvia para realizar um curso de atualização; 

 Discussão e sugestão sobre o processo nº 017523/84, referente ao plano departamental 

85.1, na qual acabou sendo baixado em diligência; 

 

ATA 97 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 12/12/1984. – p. 73 - 74 

Pauta da Reunião: 

 Discussão, correção e aprovação das atas 93, 94 e 95; 

 Sugestão e aprovação da opinião da professora Alvaceli quanto às correções das atas; 

 Pedido e aprovação da inclusão do item referente ao Projeto de Pesquisa da professora 

Armi na pauta; 

 Informe sobre o Ofício s/n/EEO/84, referente a solicitação da professora Nina dos 

formulários; 

 Informe sobre o Ofício nº 011/DAE/84, referente ao programa das atividades de 

extensão; 

 Informes sobre o Ofício nº 025/DAE/84, referente à data do fim da matrícula e da 

listagem de frequência; 

 Ampla discussão sobre a proposta do Laboratório de Ensino do BDC; 

 Criação de uma comissão para estabelecer os critérios adotados para o PIT; 

 Aprovação do processo nº 017707/84-53, referente ao Projeto de Pesquisa 

Interdisciplinar; 

 Aprovação do item referente ao Projeto de Pesquisa da professora Armi; 

 

ATA 98 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/12/1984. – p. 74 - 75 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atribuições da Coordenadoria e Sub Coordenadoria do Seminário 

Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 Aprovação das sugestões de como o presidente do Seminário poderia relatar as 

atividades feitas pelo Departamento de Biblioteconomia e Documentação; 

 Divulgação da maneira como ficará composta a Coordenadoria do Seminário; 

 Discussão e aprovação referente aos critérios de interpretação e preenchimento do 

PIT; 

 Aprovação do Ofício nº 01/84, referente ao II Curso de Especialização em Informação 

Tecnológica; 

 Aprovação da solicitação da professora Neide, referente à sua apresentação do Projeto 

II CEIT; 

 Decisão sobre a carga horária dos Coordenadores do SERTEBA; 
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 Decisão sobre a carga horária dos professores para que participem do Seminário; 

 Solicitação negada da professora Neusa quanto às horas semanais da Comissão 

Permanente Pessoal; 

 Saída da professora Armi às 15 horas; 

 

ATA 99 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/12/1984. – p. 75 - 76 

Pauta da Reunião: 

 Informe sobre a posse da professora Alzira como Diretora do CED; 

 Relatos sobre o curso que a professora Neide compareceu em São Paulo; 

 Relatos sobre a participação da professora Maria Terezinha no seminário “Programa 

de Integração Universidade/Comunidade”; 

 Discussão e aprovação do Parecer do Plano Departamental de 85.1; 

 Saída justificada das professoras Liene e Neusa da reunião; 

 Discussão referente às disciplinas previstas para o professor à contratar; 

 Decisão da contratação de um professor auxiliar; 

 Aprovação do processo nº 22.296/84-08, referente à Pesquisa e Extensão intitulado 

Educação para a Leitura; 

 Pausa na reunião para aguardar a chegada da professora Kátia; 

 A reunião reinicia com a exposição da Tese da professora Kátia, intitulada Informação 

para Indústria no Brasil; 

 Discussão calorosa sobre a matéria e sobre a professora Kátia; 

 Saída da professora Maria Del Carmem da reunião, após ser insultada moralmente; 

 Afirmação do professor Francisco de que não aceitas as ofensas que a professora 

disse; 

 Pedido de desculpas da professora Kátia quanto ao acontecido, após ter sido acalmada; 

 Decisão de que a área de concentração da professora Kátia seria a Informação 

Tecnológica; 

 

ATA 100 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/02/1985. – p. 77 - 78 

Pauta da Reunião: 

 Informe sobre o Ofício nº 004/CEREG/84, referente à solicitação do envio das críticas 

e sugestões para a reestruturação do Estatuto e Regimento da Universidade; 

 Informe sobre o Ofício nº 001/CPPG/84, referente ao pedido de encaminhamento das 

traduções dos documentos estrangeiros; 

 Comunicado sobre o elogio feito ao Plano Departamental; 

 Informações sobre o expediente do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação na Prefeitura Municipal de Ilhota; 

 Informações sobre o processo nº 000058/85-79, referente ao Projeto de Pesquisa da 

professora Armi; 

 Informação sobre a aprovação do processo nº 017707/84-53, referente ao Projeto de 

Pesquisa; 

 Informe sobre a reunião ocorrida com o professor Sílvio, que esclareceu algumas 

afirmações sobre a reunião do dia 20/12/84; 

 Informes sobre o pedido de participação do BDC na organização da documentação do 

Núcleo de Estudo da 3ª Idade; 
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 Discussão e encaminhamentos referentes ao Ofício nº 004/PRE/85, que trata das 

atividades de ensino pelo departamento; 

 Aprovação do processo nº 000449/85-66, referente ao relatório semestral da 

professora Adélia; 

 Aprovação do processo nº 000059/85-31, referente ao pedido de prorrogação de 

licença de afastamento da professora Amélia; 

 Aprovação do processo nº 000440/85-91, referente ao projeto sobre a organização 

intelectual da Revista Perspectiva; 

 Aprovação do convite feito aos professores Cannel e Haward para proferirem palestras 

no Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 

ATA 101 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 26/02/1985. – p. 78 - 79 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação do orçamento do CED ao Colegiado; 

 Saída da professora Alzira da reunião; 

 Aprovação da ata da reunião anterior; 

 Informações sobre o Ofício nº 01/DAE/85, referente ao calendário escolar de 85.1 e 

85.2; 

 Informação e aprovação sobre a solicitação da ACB quanto a criação de uma comissão 

de apoio técnico; 

 Relato da professora Estera sobre a última reunião do Conselho Departamental; 

 Aprovação do PIT 84.1, elaborado pelo grupo de trabalho; 

 Escolha do professor Francisco como representante para trabalhar no Regimento do 

CED, com o auxílio da professora Cláudia; 

 Discussão e aprovação referente a solicitação da BU da sala de nº 2 do Departamento 

de Biblioteconomia e Documentação; 

 

ATA 102 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/03/1985. – p. 79 - 81 

Pauta da Reunião: 

 Informações sobre o Boletim do CED; 

 Informes sobre o fim do semestre 84.2, e a não entrega dos diários de classe ao 

Departamento; 

 Explicação sobre a ausência do professore Aquiles; 

 Aprovação do processo nº 001350/85-36, referente a solicitação da professora Mara 

para continuar cursando mestrado; 

 Aprovação do processo nº 001533/85-14, referente ao ocorrido entre as alunas da 4ª 

fase e a professora Neusa; 

 Solicitação da professora Adélia para tirar férias para realizar curso em Portugal; 

 Relatos sobre o Projeto OEA; 

 Aprovação do projeto Núcleo Setorial de Informação Tecnológica na Área da Metal – 

Mecânica; 

 Informações referentes às licenças para gestação e afastamento para Santarém dos 

alunos; 

 Comunicado da Revista UFMG referente ao Ofício da Escola de Biblioteconomia de 

Minas Gerais; 
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 Comunicado sobre a chegada da Proposta de Regulamento da FUNPESQUISA; 

 Comunicado de discussão sobre o desaparecimento de documentos no Departamento; 

 Encaminhamento do Ofício, solicitando representantes para venda da revista da ACB 

em Florianópolis; 

 

ATA 103 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 29/03/1985. – p. 81 - 82 

Pauta da Reunião: 

 Comunicado sobre o Ofício nº 059/85, referente à participação de 6 alunos da 

Biblioteconomia no estágio em Praia Grande/SC; 

 Leitura do Memorando s/n, referente ao deslocamento de alunos da Biblioteconomia à 

Santarém; 

 Informação sobre o Ofício nº 004/CDI/85, referente a solicitação da colaboração dos 

professores em enviar trabalhos para o Comitê Editorial da Revista Ciência da 

Informação; 

 Convocação dos professores para que entreguem o cronograma das atividades de 

ensino; 

 Comunicado sobre a não firmação de contrato da professora Pâmela com a UFSC; 

 Discussão sobre o requerimento feito pelos alunos da Biblioteconomia, referente à 

possibilidade da disciplina Referência I ser ministrada também no período noturno; 

 Discussão sobre o Ofício nº 018/BBD/85, referente às reinvindicações feitas pelos 

alunos da turma 401; 

 Leitura do Memorando s/n, referente às reinvindicações dos alunos matriculados em 

BDC 1320; 

 Discussão do processo nº 001658/85-81, referente à solicitação de afastamento para 

participar de Seminário em São Paulo, da professora Cláudia; 

 Decisão de baixar em diligência o processo nº 001658/85-81; 

 Distribuição dos horários das disciplinas que os professores ministrarão no semestre 

85.1; 

 Informações e aprovação da redistribuição das disciplinas BDC 1412 e BDC 1422; 

 

ATA 104 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 25/04/1985. – p. 82 - 85 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação da professora Armi referente ao seu horário de chegada e saída da reunião; 

 Discussão e não aprovação da ata 102; 

 Discussão sobre os projetos elaborados pelos professores; 

 Modificação dos itens 6 e 7 da ata 102; 

 Apresentação do esquema do quadro de atividades em execução do Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Comunicado sobre o afastamento de um aluno da 7ª fase para o Campus Avançado de 

Praia Grande; 

 Comunicado sobre o encaminhamento de demissão da professora Liane da Comissão 

da Associação Catarinense de Bibliotecários; 

 Discussão e decisões sobreo o projeto “Autonomia Universitária”; 

 Informação sobre o projeto da UFMG, afirmando que o mesmo ainda não foi 

discutido; 
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 Solicitação para que Departamento integre a proposta do projeto da UFMG no 

orçamento do próximo ano; 

 Aprovação do processo nº 01658/85-81, referente ao pedido de afastamento da 

professora Cláudia para participar do seminário sobre Catalogação, em São Paulo; 

 Designação de uma comissão para elaborar o orçamento do Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Informações sobre a tradução da obra Ranganathan: a classificação dos dois pontos; 

 Aprovação do processo nº 002406/85-24, referente à disciplina Referência I, na qual, 

até o momento, não há condições de oferecer a disciplina em um turno especial; 

 Lembrete de que os PITs já deveriam ter sido entregues na secretaria; 

 Informes do professor Francisco sobre o estudo da filosofia de trabalho do CED; 

 Informes da professora Liane sobre sua representação no Seminário de Estudos 

Latino-Americanos; 

 

ATA 105 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/05/1985. – p. 85 - 86 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação do pedido de inclusão do assunto sobre o Seminário de Democratização de 

educação Mito ou Realidade, na pauta; 

 Decisão de fazer a divulgação do tema do seminário; 

 Aprovação da ata 103; 

 Informações sobre o objetivo da solicitação do Plano Departamental 85.1 pelo 

presidente da CEPE; 

 Informes sobre o interesse dos professores quanto à obtenção de recursos do PADCT e 

seus prazos; 

 Apresentação e discussão dos PITs dos professores; 

 Destaque na leitura do projeto Incentivo do hábito da Leitura no Norte da Ilha de 

Santa Catarina; 

 Pedido de desligamento do projeto, pelas professoras Neide e Maria Terezinha, pela 

falta de estrutura e sobrecarga de trabalho; 

 Informações do professor Francisco sobre a reunião que participará como 

representante do CED, referente à reabertura do pedido de recursos para as bolsas dos 

estudantes e projetos; 

 Informes do professor Francisco referente à reunião que compareceu como 

representante do CED, na qual tratou-se da transformação do Colégio de Aplicação em 

departamento de ensino de 1º e 2º grau, e da transformação do Núcleo de 

Desenvolvimento Infantil em departamento de ensino pré-escolar; 

 Informes sobre a reunião que acontecerá hoje, às 18 horas referente ás orientações dos 

calouros; 

 Informações sobre a suspensão da equipe de alunos que iriam no mês corrente para o 

campus Avançado de Santarém, devido a falta de recursos; 

 Comentários e sugestões do professor Francisco quanto a melhor maneira do 

Departamento conseguir visibilidade e crescer; 

 Sugestão da criação do curso “Informação como base para tomada de decisões”; 

 Sugestão para que os estágios sirvam como feedback para os professores; 

 Apresentação da proposta da realização de cursos de aperfeiçoamento ou atualização 

para bibliotecários; 

 



68 
 

ATA 106 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/05/1985. – p. 87 - 88 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata 104; 

 Leitura do Ofício nº 018/PRE/85, referente à fixação dos horários das aulas; 

 Informe sobre a circulação do Plano de Ação da UFSC/85; 

 Criação de uma comissão para tratar do Planejamento das Metas Físicas da UFSC; 

 Solicitação da aprovação da tradução do 1º capítulo do livro The Measurement and 

Evolution of Library Services, de F.W. Lancaster; 

 Aprovação do processo nº 002829/85-16, referente ao pedido de afastamento da 

professora Neusa para participar do seminário em São Paulo, se o mesmo for melhor 

esclarecido; 

 Informação e solicitação de interessados em dar monitorias no semestre 85.2; 

 Aprovação da distribuição das cargas de ensino das disciplinas do curso de 

Biblioteconomia; 

 Criação de uma comissão eleitoral para a eleição da chefia do Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Criação de duas comissões para elaboração de programas e planos de ensino das 

disciplinas BDC 1331 e BDC 1405; 

 Relatos e sugestões quanto ao andamento do trabalho da Comissão do regimento do 

CED; 

 Solicitação de interessados para elaborar o roteiro rodoviário ou aéreo para a viagem 

ao Congresso de Biblioteconomia, em Vitória; 

 Formação da comissão responsável pela elaboração do Plano Departamental; 

 ATA 107 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Data: vinte/05/1985. – p. 88 - 89 

 Pauta da Reunião: 

 Discussão sobre a criação de uma comissão para a banca examinadora do concurso de 

professor auxiliar; 

 Comunicado sobre a abertura do concurso para professor auxiliar, na qual há 

necessidade da comissão; 

 Apresentação sobre a proposta da professora Estera e da proposta da professora Liene; 

 Decisão da proposta feita pela professora Liene, que diz respeito a votação pelo 

colegiado dos nomes para comporem a comissão; 

 Realização de duas votações; 

 Eleição dos professores Neide, Alvaceli, Francisco e como suplente a professora Liene 

para comporem a comissão; 

 

ATA 108 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 22/05/1985. – p. 89 - 90 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da inclusão na pauta de três itens sobre o projeto de pesquisa dos 

professores; 

 Aprovação dos termos da solicitação de concursos para professor auxiliar do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação, a ser realizado em 85.2; 

 Apresentação do campo de conhecimento, número de vagas e regime de trabalho; 
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 Aprovação dos 13 pontos referentes ao campo de conhecimento; 

 Discussão sobre projetos de pesquisa; 

 Aprovação dos projetos Fontes de Informações Tecnológicas no Brasil e Organização 

do II CEIT; 

 Aprovação do processo nº 003572/85-39, referente à propostas do professor Francisco 

dos projetos “A biblioteca em Santa Catarina”, “Concentração de Informações 

Tecnológicas – onde está a questão?”, “A participação da biblioteca pública estadual 

brasileira no controle bibliográfico da publicação oficial dos Estados” e “Curso de 

Bibliografia Geral para estudantes de graduação em Biblioteconomia”; 

 Aprovação do processo nº 003576/85-90, referente a proposta da professora Neide dos 

projetos “biblioteca escolar versus Multimeios” e “Curso de Biblioteconomia da 

UFSC”; 

 

ATA 109 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 27/05/1985. – p. 90 - 91 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da inclusão do projeto Organização da documentação existente no CED, na 

pauta; 

 Aprovação das atas 105, 16, 107 e 108; 

 Informações sobre o Memorando s/n, que trata da permanência de duas alunas em 

Praia Grande até o mês/06/85; 

 Pedido para que os professores analisem o documento Elaboração, acompanhamento e 

avaliação de propostas curriculares dos cursos de graduação na UFSC; 

 Apresentação do relatório da professora Estera sobre sua participação no curso 

Relatórios de bibliotecas como instrumento de planejamento; 

 Aprovação do processo nº 003604/85-23, referente ao projeto de Organização de 

documentos existentes no CED, elaborado pela professora Alvaceli e alunas da 

disciplina BDC 1426; 

 Aprovação do Plano departamental do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação 85.2; 

 ATA 110 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Data: vinte e nove/05/1985. – p. 91 – 92 

 Pauta da Reunião: 

 Decisão de que a comissão para eleição do BDC assuma a presidência dessa reunião; 

 Decisão do professor Francisco como presidente dessa reunião; 

 Leitura do Edital nº 03, referente às publicações de resultados da eleição prévia e da 

ata da 7ª reunião da comissão; 

 Discussão do processo eleitoral desenvolvido, na qual não houve manifestações; 

 Votação do resultado da eleição prévia; 

 Eleição da professora Estera para chefe e da professora Neide para subchefe; 

 

ATA 111 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/06/1985. – p. 92 - 93 

Pauta da Reunião: 

 Distribuição e leitura do processo nº 012015/85-63, referente ao Regulamento de 

estágio para o curso de Biblioteconomia; 
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 Aprovação do processo nº 012015-85-63; 

 Criação de uma comissão para tratar do Regulamento dos cursos de graduação 

(anteprojeto); 

 Discussão sobre a solicitação de apoio feito ao BDC e BBD, pela comunidade escolar 

da FESC; 

 Decisão de enviar uma manifestação favorável a FESC, por conjunto os colegiados do 

BDC e BBD; 

 Discussão e não manifestação dos professores quanto a criação de uma comissão para 

tratar da elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos curriculares dos cursos 

de graduação da UFSC; 

 Discussão e criação de uma comissão para tratar do Ofício nº 017/DAP/85, referente à 

análise do ofício; 

 Discussão do processo nº 003890/85-54, referente a solicitação de renovação de 

afastamento da professora Kátia; 

 Decisão da criação de uma comissão para tratar do processo nº 003890/85-54; 

 Decisão da realização de outra reunião para apreciação do processo nº 003890/85-54; 

 Leitura do Parecer sobre o Plano de Trabalho do BDC/85.2; 

 Foi referendada a banca examinadora do concurso para professor auxiliar; 

 Informações sobre o recebimento do expediente do centro acadêmico de 

Biblioteconomia e suas reinvindicações; 

 Informações sobre os acontecimentos do CUN; 

 Comunicado para os professores avisando-os que já podem fazer solicitações de 

materiais à BU; 

 

ATA 112 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 18/06/1985. – p. 93 - 94 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação do documento a ser anexado no processo da professora Kátia e enviado ao 

Pró-Reitor da UFSC, Diretor do CED, Coordenador de Recursos Humanos da UFSC, 

CAPES, e à professora Kátia após sua leitura; 

 Aprovação do processo nº 012041/85-73, referente à solicitação de afastamento e de 

diárias das professoras Alvaceli , Liane, Liene, Neusa, Cláudia e Estera, para 

participarem do 13º Congresso de Biblioteconomia e Documentação, em Vitória/ES; 

 Aprovação do parecer referente à elaboração, acompanhamento e avaliação da 

proposta curricular dos cursos de graduação da UFSC; 

 Esclarecimento das dúvidas da professora Liene quanto ao Seminário de Análise do 

Curso de Biblioteconomia da UFSC; 

 Solicitação para que se consiga uma cópia do relatório da pesquisa Hábitos de Leitura, 

para fins de esclarecimento; 

 

ATA 113 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/07/1985. – p. 94 - 97 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 111 e 112; 

 Explicação sobre a ausência da professora Márcia na reunião; 

 Aprovação do acréscimo do Ofício da Coordenadoria do curso à pauta; 
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 Informações sobre o Ofício nº 73/85/CRIJ, referente à solicitação da UFRGS de dados 

e trabalhos na área de Literatura Infantil e Juvenil; 

 Informes sobre o Ofício nº 21/85 da ABEBD, referente à solicitação de notícias 

quanto ao novo currículo do curso de Biblioteconomia; 

 Informes referente ao Ofício nº 19/85 da ABEBD que diz respeito à sua retomada de 

trabalho; 

 Informes sobre o Ofício nº 23/85 da ABEBD, referente aos bolsistas no Programa de 

Pós-Graduação no exterior; 

 Informações sobre a reunião que as professoras Neide e Estera participaram em 

Canasvieiras; 

 Discussão, sugestões e aprovação do processo nº 12360/85-51, referente à análise do 

programa da disciplina BDC 1331; 

 Aprovação do processo nº 012296/85-54, referente às alterações no Projeto Original 

do II CEIT; 

 Aprovação do processo nº 012295/85-91, referente à consultoria prestada pelos 

professores Cláudia, Estera, Neide, Terezinha e Francisco; 

 Aprovação do processo nº 012013/85-85-38, referente á análise de programa da 

disciplina BDC 1405; 

 Aprovação da professora Neide como presidente da reunião; 

 Discussão, sugestões e aprovação da Portaria nº 015/BDC/85, referente à proposta de 

regulamentação das normas de pesquisa da Pró-reitora de Pesquisa e Extensão; 

 Discussão sobre o ofício do Coordenador do Curso de Biblioteconomia à chefia do 

BDC, referente ao remanejamento das disciplinas BDC 1412 e BDC 1430; 

 Longas explicações e afirmações da professora Neusa quanto ao ofício; 

 Informe da presidente sobre duas propostas para o problema do ofício da 

coordenadoria, após um longo debate; 

 Aprovação da segunda proposta, que diz respeito ao ofício, que diz que este assunto 

deve ser tratado na reunião de reavaliação do seminário; 

 Informações sobre a realização do 1º Encontro de Literatura Infanto-Juvenil; 

 Informações sobre a proposta de regimento elaborada pelos professores do CED; 

 Congratulações ao professor Francisco quanto ao seu trabalho prestado; 

 Informação sobre o Vestibular da UFSC; 

 Informações sobre a reunião que tratou do assunto referente ao Espaço Físico; 

 

ATA 114 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/07/1985. – p. 97 - 98 

Pauta da Reunião: 

 Informações e sugestões sobre a programação da V Semana da Pesquisa; 

 Informes para os professores interessados na mudança do Regime de Trabalho; 

 Informes sobre a autorização de 12 dias de férias aos professores; 

 Informe sobre o Ofício nº 01/85, referente à solicitação de subsídios de venda e 

reaproveitamento de materiais; 

 Leitura do relatório 5 e 6 da professora Kátia; 

 Decisão da criação de uma comissão em conjunto (MEN, EED, BDC), para tratar do 

Congresso Universitário; 

 Solicitação de sugestões quanto a forma, temática, época e nível de participação dos 

segmentos da Universidade; 
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ATA 115 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 25/07/1985. – p. 98 - 99 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 113 e 114; 

 Informes sobre o I Seminário de Biblioteconomia e Informação; 

 Informes sobre o relatório de viagem das professoras Estera e Cláudia; 

 Informes e encaminhamento de sugestões sobre o Ofício nº 009/85/PRAG, referente á 

violência na UFSC; 

 Discussão e decisões sobre o Ofício do BDC ao chefe do departamento, referente à 

solicitação do pronunciamento quanto a pesquisa feita pelo professor José Neto; 

 Solicitação do DAE de sugestões para a recepção dos calouros; 

 Convite para a reunião sobre linha de pesquisa da professora Maria da Conceição de 

F.C.; 

 Informação sobre o recebimento de verbas suplentes; 

 Informações sobre a mudança de local do BDC; 

 Informação do recebimento do Centro de Ciências Agrárias; 

 Informação sobre o rodízio dos funcionários durante as férias; 

 Discussão e decisão quanto a programação do I Seminário de Biblioteconomia e 

Informação; 

 Apresentação do relatório das professoras Cláudia e Estera sobre o 13º Congresso 

Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação; 

 Informes sobre as eleições da coordenadoria do curso de Biblioteconomia; 

 Indicação de nomes para as eleições da coordenadoria do curso de Biblioteconomia; 

 Relatos sobre as propostas da sub comissão da APUFSC quanto a assuntos 

emergenciais; 

 

ATA 116 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 07/08/1985. – p. 99 - 100 

Pauta da Reunião: 

 Discussão e informes sobre as reuniões anteriores, referente às instalações do BDC, 

BBD e II CEIT; 

 Ampla discussão sobre o espaço físico; 

 Decisão da elaboração de um documento para o Reitor com esclarecimentos sobre as 

atuais instalações do BDC e BBD, e suas necessidades; 

 Decisão de solicitar informações sobre a situação do CED à comissão de espaço físico; 

 Lembrete da necessidade de novo planejamento das disciplinas BDC 421,  BDC 1322 

e BDC 1323. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/ CED 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO/ 

BDC 

SUBGRUPO 011.1 ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS 

ATAS 

ANO: 1985 A 1988 

CAIXA 01 

DOC 003 – Livro Nº 03 

 

Livro de Atas, Nº 03, de 03/08/1985 a 09/08/1985. BDC. Ata nº 117 a 176 

 
ATA 117 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/08/1985 – p. 02 – 03. 

Pauta da reunião: 

 Recepção de boas vindas à professora Adélia; 

 Comunicado e congratulações à professora Neide pela sua defesa de tese; 

 Agradecimento de participação da UFSC/BDC em concurso de opção da Prefeitura 

Municipal de Curitiba; 

 Informação do professor Gomes Neto em relação ao ensaio sobre a Universidade 

brasileira como um todo, o qual está escrevendo; 

 Apresentação do relatório de participação das professoras Alvaceli, Liane, Neusa e 

Liene no 13º Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação; 

 Informação da aprovação da professora Marília no concurso para professor auxiliar do 

BDC; 

 Apresentação da data da reunião para discussão do espaço físico para o BDC; 

 Apresentação e não aceitação do processo nº 013078/85-19 – Relatório semestral da 

professora Kátia; 

 Apresentação e aceitação do processo nº 013202/85-46 – Relatório semestral da 

professora Amélia; 

 Apresentação e aprovação do processo nº 013272/85-46 – reinvindicação dos alunos 

para que a professora Neusa não lecione disciplinas para a turma de 5ª fase do curso 

de Biblioteconomia da UFSC; 

 Formação de comissão para progressão Funcional Vertical de professor assistente IV 

para professor adjunto I; 

 Aprovação do programa da disciplina Controle Bibliográfico dos Registros do 

Conhecimento; 

 Solicitação para que os alunos recebam o plano de ensino no início do semestre; 

 Solicitação de estagiária para organização de bibliotecas de instituições sem condições 

financeiras para contratação de bibliotecários; 

 Referência ao Regulamento de estágio do BDC; 

 Explicação da professora Márcia quanto à continuação dos trabalhos de extensão na 

Praia Grande, Turvo e São João do Sul; 

 Solicitação para prorrogação do prazo para eleições para coordenadora do curso; 

 Exposição de motivos para justificação de pedidos de espaço físico para o curso de 

Biblioteconomia e Documentação; 
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ATA 118 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 23/08/1985 – p. 04 – 05 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação e aprovação das atas 115º, 116º e 117º; -  

 Informação da aprovação da verba destinada ao projeto Porte Pró-Português – Teoria e 

Prática, através da correspondência da SDE/SESU/MEC/BSB; 

 Aprovação do processo nº 013781/85-45 – Plano de ensino da disciplina DDC 1323 – 

Organização e Administração de Bibliotecas III; 

 Encaminhamento do plano de capacitação de docentes para 1986 para preenchimento 

de interessados; 

 Aprovação do processo nº 13892/85-14 – Progressão Funcional Vertical das 

professoras Maria Terezinha Neves Freitas e Amélia Silveira; 

 Solicitação da participação de todos os professores no I Seminário Catarinense de 

Biblioteconomia e Informação; 

 Apresentação do croqui elaborado pelo arquiteto do ETUSC, relacionado ao espaço 

físico no CED para o curso de Biblioteconomia; 

 Solicitação de sugestões para melhor aproveitamento do espaço físico destinado ao 

BDC e ao BBD; 

 Comunicado a respeito da elaboração do regimento para a Coordenadoria de Estágios 

do CED; 

 Informação sobre o oferecimento da disciplina Normalização da Documentação; 

 Solicitação de discussão de horários de disciplinas a fim de evitar problemas com 

aprendizagem para com os alunos; 

 Comunicado da professora Adélia sobre a elaboração de um anteprojeto de 

Laboratório para Restauração; 

 Convite ao corpo docente para a participação da palestra sobre “A informação 

tecnológica em pequenas e médias empresas na França”; 

 Comunicado a respeito do dia das posteriores reuniões do Departamento; 

 Leitura da comunicação do Pró-Reitor de ensino referente ao afastamento de 

professores; 

 Comunicado quanto a não apresentação de sugestões referente ao documento para o 

concurso de professor titular; 

 Pedido de sugestões para a Proposta do Regimento do CED; 

 Comunicado da professora Cláudia a respeito de seu horário de expediente; 

 

ATA 119 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Data: 30/08/1985 – p. 05 – 06. 

Pauta da Reunião: 

 Informação de encaminhamento do memorando nº 183/85 do Departamento de 

Administração Escolar – DAE comunicando a respeito de seu funcionamento; 

 Discussão sobre o Ofício nº 051/85 da COPERVE, no qual há solicitação da 

participação dos docentes como fiscal no vestibular/86; 

 Discussão e decisão de encaminhamento dos termos da nota de repúdio relativo ao 

professor José Gomes Neto; 

 Discussão sobre o Ofício nº 020/85da coordenadoria de pesquisa do CED, no qual há a 

solicitação de um coordenador de pesquisa; 
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 Discussão e aprovação do processo nº 013928/85-51 – referente a solicitação de 

afastamento da professora Márcia para a participação do “Encontro técnico de 

coordenadorias de sala de leituras”; 

 Discussão a respeito do processo nº 013929/85-14 referente ao “Programa da 

disciplina BDC 1421 – Documentação II”; 

 Discussão a respeito dos programas e disciplinas; 

 Ampla discussão sobre o comunicado das alterações do programa do I Seminário 

Catarinense de Biblioteconomia e Informação (ISCBI); 

 Leitura da análise do regimento do CED feita pelas professoras Neusa e Liane; 

 Leitura e aprovação do parecer relativo ao documento sobre Normas para proposição, 

apreciação, acompanhamento e avaliação das atividades de pesquisa; 

 Informação do professor Francisco a respeito da questão do espaço físico para o BDC 

e BBD no CED; 

 Comunicado da professora Neide a respeito da chegada do Ofício  do Pró-Reitor e 

planejamento sobre o espaço pretendido para a instalação do BDC e BBD no CED; 

 

ATA 120 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/09/1985 – p. 07 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre a devolução do formulário com o registro das solicitações de saída 

para capacitação de docentes em 1986; 

 Comunicado do DAE a respeito de seu funcionamento noturno; 

 Informes sobre o registro de solicitação para que os Departamentos de ensino adotem 

o procedimento de horário de funcionamento do DAE; 

 Informes sobre o encaminhamento de um documento que esclarece o problema de 

flagra de „‟cola‟‟ pelo Departamento de Estomatologia; 

 Informes sobre a solicitação de informações a respeito das modificações de utilização 

de salas de aulas pela Comissão de Espaço Físico, através do ofício circular nº 044/85; 

 Discussões sobre o andamento do ISCBI (I Seminário Catarinense de Biblioteconomia 

e informação). 

 

ATA 121 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/09/1985. – p. 06 – 07 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre a disposição de serviço permanente de assessoria em Metodologia 

Científica, aos professores e alunos da UFSC no semestre de 85.2; 

 Informes sobre a vinda de uma Missão de Especialistas Franceses ao Brasil; 

 Informes sobre o encaminhamento de Ofício Circular nº 15/85 a respeito das 

condições de ensino, pesquisa, extensão e administração do Departamento de 

Nutrição; 

 Solicitação das disciplinas a serem oferecidas pelo BDC ao BBD em 86.1; 

 Informes sobre a formação da Comissão de Elaboração e Comissão de Análise do 

Plano Departamental; 

 Informes sobre a apresentação dos PITS dos professores; 

 Discussão e sugestões sobre o problema das reuniões do Colegiado Departamental do 

BDC; 
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ATA 122 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/10/1985. – p. 08 - 09 

Pauta da Reunião: 

 Informes e apresentação de itens de interesse ao colegiado apresentados pela Diretoria 

do CED na reunião do dia 30/09/1985; 

 Solicitação e sugestão a respeito do controle da frequência de professores e 

funcionários; 

 Informes sobre a necessidade de um inspetor de turma para as salas de aula; 

 Informes e discussão a respeito da montagem de uma sala de estudos no CED; 

 Comunicado a respeito do serviço de mimeógrafo; 

 Solicitação de indicação de nomes de candidatos para as Coordenadorias de Pesquisa e 

Extensão dos Departamentos; 

 Informes sobre a indicação e aprovação da Professora Marcia como Coordenadora de 

Extensão; 

 Informes sobre a indicação da Professora Alvaceli como Coordenadora de Pesquisa do 

BDC junto ao CED; 

 Comentário a respeito da realização do I Seminário Catarinense de Biblioteconomia e 

Informação; 

 Recepção de boas vindas a Professora Marília; 

 Relato da Professora Adelia sobre sua estadia na Espanha para a realização do curso 

de Especialização em Restauração; 

 Solicitação e Aprovação da inclusão na pauta para a distribuição das disciplinas e seus 

respectivos horários para 86.1; 

 Informes sobre a realização do 4º Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina ; 

 Informes sobre a realização do Concurso de frases pela ACB; 

 Apresentação do relato de viagem a São Paulo da Professora Marília em participação 

no III Encontro Nacional de Biblioteconomia e Informação; 

 Decisão da não aprovação da ata 121º por não haver quórum dos membros presentes; 

 

ATA 123 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 25/10/1985 – p. 09 – 10. 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação de inclusão na pauta da aprovação do II SCBD (Seminário Catarinense de 

Biblioteconomia e Documentação); 

 Discussão sobre o problema de carga horária designada aos professores para os 

trabalhos de realização do II SCBD (Seminário Catarinense de Biblioteconomia e 

Documentação); 

 Decisão da criação de uma Comissão para montagem de um projeto de estudos para a 

realização do II SCBD (Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Documentação); 

 Aprovação da ata da reunião 121º; 

 Aprovação e consentimento da comunicação de participação da Professora Márcia no 

curso de „‟Dinamização para salas de leitura‟‟ 

 Aprovação do processo nº 014993/85-59 referente a transferência do Professor 

Francisco para a Universidade de Goiás; 

 Aprovação do processo nº 015309/85-19 referente  ao encaminhamento de Projeto do 

Laboratório de Conservação e Restauração da UFSC; 
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 Aprovação e consentimento do processo nº 015129/85-29 referente a solicitação de 

afastamento da Professora Adélia para participação do Seminário em Belo Horizonte; 

 Ampla discussão a respeito do relato da Professora Liane sobre o processo de 

solicitação da direção da Biblioteca Universitária; 

 Informes sobre a aprovação do processo de solicitação da Direção da Biblioteca 

Universitária; 

 Relato e aprovação do parecer da Comissão de análise de Programa de Ensino da 

disciplina BDC 1202 – Representação Temática dos Registros da Informação; 

 Afirmação do Professor Francisco a respeito do registro de sua preocupação com o 

espaço físico da BU; 

 Apresentação do relato da Professora Adélia de sua participação no Seminário  

„‟Adesivos naturais, vernizes e utilização de solventes em Restauração‟‟ 

 

ATA 124 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina.  

Data: 30/10/1985. - p. 10 - 12 

Pauta da Reunião:  

 Aprovação da ata 122º; 

 Inclusão do processo nº 015226/85-85 referente a solicitação da Professora Armi, para 

assessorar a BU na pauta; 

 Solicitação de comentários sobre a Constituinte; 

 Comunicado do MEC sobre verba para projetos especiais; 

 Discussão a respeito da data da eleição para representantes no Conselho 

Departamental do CED; 

 Comunicado sobre a reunião com a Diretora do CED, referente ao treinamento para 

funcionários; 

 Informes sobre a permanência dos alunos no campus aproximado de São João do Sul e 

de Praia Grande; 

 Solicitação e aprovação da inclusão do ofício nº 126/BBD/85 na pauta; 

 Solicitação, discussão e aprovação do acréscimo de horas para as pesquisas das 

Professoras Neusa e Liane; 

 Apresentação do processo nº 015226/85-85 referente a solicitação de horas de 

disposição da Professora Armi na Biblioteca Universitária; 

 Ampla discussão e aprovação do plano departamental 86.1; 

 Indicação de professores para a representação do BDC junto ao Colegiado do BBD; 

 Comentário a cerca da Semana de Pesquisa e solicitação de  indicação de professores 

para coordenação dos trabalhos sob responsabilidade do BDC; 

 Escolha do coordenador e sub – coordenador dos trabalhos do BDC; 

 

ATA 125 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina.    

Data: 29/11/1985. p. 12 -14 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação e aprovação da inclusão do processo dos alunos da 6ª fase diurno 84.2 na 

pauta; 

 Apresentação do guia de obras de referência na área da informação tecnológica das 

Professoras Neide e Claudia; 

 Apresentação do ofício nº 196/II CEIT/85 sobre a conclusão do IIº CEIT; 

 Apresentação do relatório da Sub – Coordenadoria de Finanças do I SCBI; 
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 Encaminhamento da obra „‟Fundamentos de Bibliografia‟‟ do Professor Francisco à 

Editora; 

 Comunicado sobre o afastamento de alunos e do problema de matrícula; 

 Apresentação do documento da PRPE a respeito das inscrições para bolsas de pesquisa 

para alunos; 

 Apresentação do Folder do Serteba; 

 Contratação de professor horista em substituição a Professora Marília; 

 Discussão sobre concurso para professor auxiliar, cuja área de concentração aprovada 

foi o controle bibliográfico; 

 Votação e resultado da eleição para formação da banca encaminhadora do concurso 

para professor auxiliar; 

 Discussão a respeito do I Encontro Nacional de Ensino de Biblioteconomia e Ciência 

da Informação – ABEBD; 

 Solicitação e aprovação do afastamento da Professora Adélia para assistir o I 

Seminário sobre Formação e Treinamento Profissional para Preservação de bens 

culturais; 

 Solicitação e aprovação do afastamento dos professores do II Curso de Especialização 

em Informações Tecnológicas; 

 Apresentação e aprovação do projeto „‟Implantação de salas de Leitura‟‟; 

 Discussão e análise do documento enviado pelo CFB sobre Ética Profissional; 

 Apresentação e aprovação do projeto „‟Exercícios de Instrução Programada da CDU; 

 Apresentação, ampla discussão e votação da análise e parecer do processo nº 

23080.001595185 da turma BDC 602 84.2; 

 Leitura do relatório de viagem dos professores do II Curso de Especialização em 

Informação Tecnológicas; 

       

ATA 126 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/12/1985. – p. 15 – 19. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas nº 123º e 124º; 

 Apresentação do ofício circular DEAE 185 – planejamento das viagens de estudo para 

1986; 

 Apresentação do plano de ação do CED – 86; 

 Solicitação de propostas e sugestões a respeito do Documento do CUN sobre  

Conselho Comunitário; 

 Apresentação e informações sobre o cronograma da Pesquisa „‟O que fazer educativo‟‟ 

das Professoras Liane e Neusa; 

 Apresentação do ofício da Professora Liane, do qual solicita reconsideração da decisão 

do Colegiado com referência ao processo nº 23080.001595/85-63; 

 Discussão e aprovação do pedido de defesa da Professora Liane; 

 Votação e aceitação do pedido de reconsideração da Professora Liane; 

 Leitura do documento de defesa e solicitação da transcrição do mesmo e opiniões na 

íntegra na ata; 

 Solicitação de esclarecimentos, informações após a leitura do documento de defesa da 

Professora Liane; 

 Discussão, votação e aprovação do arquivamento do processo, solicitado no 

documento; 
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 Esclarecimento da Professora Neusa referente a seu êxito no trabalho com a disciplina 

ref. I. 

 

ATA 127 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/12/1985. – p. 20 – 21. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 125º e 126º; 

 Informes sobre a aprovação das normas referente a afastamento de alunos da 

universidade através da resolução 018/CEPE; 

 Informes sobre a entrega dos resultados das pesquisas do PIT do Professor Francisco; 

 Informes sobre a aceitação dos professores para com o plano de ação do CED; 

 Informes sobre o documento a respeito da implantação do Conselho Comunitário; 

 Informes sobre „‟viagem de estudos‟‟; 

 Solicitação de oferecimento de disciplinas aos alunos do curso de Biblioteconomia 

através do Ofício nº 144/BBD/85; 

 Discussão a respeito do processo nº 022027/85-79 referente ao Relatório do II Curso 

de Especialização em Informação Tecnológica; 

 Apresentação e aprovação da conclusão final dos PITs 85.2; 

 Apresentação e inclusão na pauta dos „‟Pontos do Programa do Concurso para 

Professor do BDC‟‟; 

 

ATA 128 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/01/1986 – p. 21 

Pauta da Reunião:  

 Aprovação pendente do processo que trata da transferência do Professor Francisco, da 

Universidade de Goiás para a UFSC; 

 

ATA 129 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/02/1986. – p. 22 – 23. 

Pauta da Reunião:  

 Informes sobre à verba de passagens e diárias destinadas ao BDC; 

 Discussão, votação e aprovação a respeito do processo nº 022/80/85-04 referente ao 

referendamento do pedido de transferência do Professor Francisco; 

 Aprovação do relatório semestral da Professora Amélia; 

 Informes sobre o processo nº 00084e8/86-62 referente ao Relatório Semestral da 

Professora Mara; 

 Discussão e aprovação do processo nº 0220016/85-52 referente ao Programa de  

Disciplina BDC 1404 – Fontes Bibliográficas Especializadas; 

 Informes sobre a elaboração do Programa de Disciplina BDC 1308 – Organização de 

Bibliotecas; 

 Encaminhamento do Projeto do Laboratório de Restauração definitivo a 

FINEP/MEC/SESU; 

 Discussão a respeito do encaminhamento do Relatório Semestral da Professora Kátia; 

 Comunicado sobre a participação das Professoras Claudia, Neide e Maria Terezinha 

no „‟I Encontro Nacional de Ensino de Biblioteconomia e Ciência da Informação‟‟; 
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ATA 130 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 11/04/1986. – p. 24 – 25. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 127º, 128º e 129º; 

 Comunicado a respeito do corte de verbas de passagens e diárias no Centro de 

Ciências da Educação; 

 Solicitação de encaminhamento do serviço de Mecanografia a secretaria do 

Departamento; 

 Informes sobre a instalação de um posto policial no campus da UFSC; 

 Informes a respeito da circulação do documento do técnico Hoffman; 

 Escolha do dia da semana para as reuniões do BDC; 

 Informes sobre o telegrama do diretor do Departamento Pessoal da Universidade 

Federal de Goiás referente à transferência do Professor Francisco; 

 Informes sobre o afastamento da Professora Márcia para apresentação de trabalho 

„‟Projeto Área de Biblioteconomia Núcleo de Atividades Artísticas e Culturais‟‟ no 

seminário de avaliação e transferência; 

 Comunicado sobre o deslocamento de alunos para Praia Grande, através de 

memorando S/N; 

 Informes sobre o afastamento da Professora Adélia para participação de reunião na 

ABRACOR; 

 Aprovação da solicitação de afastamento da Professora Alvaceli para participação do 

VI Congresso Brasileiro de Arquivologia – processo nº 001773186 – 09; 

 Discussão, proposta, votação e aprovação a respeito do processo nº 005879/86-73 

referente a solicitação de afastamento da Professora Armi para defesa de dissertação 

de Mestrado; 

 Informes sobre o processo nº 005959/86-19, a respeito do curso de arquivística aos 

funcionários da UFSC, o qual foi baixado em diligência; 

 Aprovação do processo nº 006037/86-01 – relatório semestral nº 7 do 2º semestre de 

1985.2 da Professora Kátia; 

 Aprovação mediante sugestão do processo nº 00561/86-97 – programa da disciplina 

BDC 1308 – Organização de Bibliotecas; 

 Inclusão de itens em Pauta da Reunião: aprovação da solicitação de afastamento da 

Professora Ana ;Cella para participação do curso „‟Planejamento e Biblioteca‟‟; 

 Discussão e comentários referente ao ofício nº 048/BDC/86 a respeito da solicitação 

de integralização no currículo da acadêmica Claudete Lessa Raupp em 87.1; 

 Apresentação de parte do Plano Departamental/ 86.2; 

 Comunicado sobre a colaboração das Professoras Neusa e Alvaceli para com o Projeto 

Ilha na área de Biblioteconomia; 

 Apresentação do  Relatório de Participação da Professora Neide sobre viagem para o 

1º Encontro Nacional de Ensino de Biblioteconomia e Ciências da Informação.  

 

ATA S/Nº - Ata de Reunião Extraordinária do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação      da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/04/1986. – p. 25 – 26. 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação e aprovação de parte do Plano Departamental – Distribuição das 

disciplinas oferecidas em 86.2; 
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 Breve discussão a respeito do período de Estágio do Estagiário; 

 Solicitação de candidatos para a montagem de uma Comissão de elaboração e análise 

do plano Departamental/ 86.2 

 Parabenização à Professora Armi por sua aprovação em sua dissertação de Mestrado; 

 

ATA 131 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/05/1986. - p.26 – 27. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 130ª e Extraordinária – (15/04); 

 Solicitação e aprovação da inclusão dos itens: 

 Processo contendo 3 Projetos de Pesquisa do Professor Francisco; 

 Solicitação de afastamento da Professora Claudia na pauta; 

 Aprovação da solicitação de transferência da apresentação da dissertação de Mestrado 

da Professora Armi; 

 Informes sobre a realização da 1ª Jornada Catarinense de Documentação e 

Informação; 

 Convite de participação aos Professores para o „‟Seminário sobre Estágio Curricular 

do BDC‟‟; 

 Encaminhamento do relatório de viagem da Professora Ana Cella na participação do 

curso „‟Planejamento e Biblioteca‟‟; 

 Informes sobre o período de entrega dos formulários do FUNPESQUISA; 

 Comunicado sobre o deslocamento de aluno para o Campus aproximado de Praia 

Grande – SC através do memorando S/N; 

 Aprovação do processo nº 005959/86-19 – Projeto de um Curso de Arquivística para 

funcionários dos Departamentos da UFSC; 

 Aprovação do processo nº 006205/86 – 03 -  contendo consultoria prestada ao SENAI; 

 Aprovação do processo nº 006691/86 – 15 – Projeto SINDOR – Sistema de Indexação 

de Documentos da Reitoria; 

 Aprovação da solicitação de afastamento das Professoras Estera, Adélia e Maria 

Terezinha para participação em Curso sobre Informação Tecnológica; 

 Ampla Discussão e aprovação a respeito do Projeto Ilha – Sub – Projeto de 

Assistências à Biblioteca Escolar do Colégio Estadual Laura Lima; 

 Aprovação do processo nº 006527/86-71, contendo cópias de 3 Projetos de Pesquisa 

elaborados pelo Professor Francisco; 

 Ampla Discussão e aprovação do processo nº 006880/86 – 98 do qual trata da 

solicitação de afastamento da Professora Claudia para sua continuidade no Curso do 

Mestrado, mediante sugestão de reformulação da resolução; 

 Ampla discussão sobre o processo nº 006692/86 – 88 – Plano Departamental do BDC/ 

86.2; 

 Candidatura para nova representação na APUFSC; 

 

 

ATA 132 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/06/1986. – p. 28 – 29. 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação da colaboração do Departamento (BDC) para com a elaboração e 

planejamento de projeto para a Biblioteca Pública „‟Professor Barreiros Filho‟‟; 
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 Aprovação da ata da reunião anterior (131º); 

 Informes sobre a aprovação dos projetos dos Professores Francisco, Estera, Adélia e 

Neide, pelo FUNPESQUISA; 

 Informes sobre o encaminhamento da resolução a respeito da aprovação da alteração 

do calendário escolar/ 86 por meio do ofício circular nº 20/DAE/86; 

 Reforço na solicitação da relação de material Bibliográfico para aquisição na BU; 

 Comunicado sobre o encaminhamento do Plano de Ação do BDC para 1987 à Direção 

do CED; 

 Discussão sobre o Projeto Ilha; 

 Ampla discussão sobre o processo nº 007539/86 – 96 a respeito da solicitação de 

Curso/Treinamento para Bibliotecários da Prefeitura Municipal de Chapecó – SC; 

 Aprovação de circulação do Plano Operacional para Biblioteca Laboratório do BDC 

entre os Professores; 

 Elogios do trabalho realizado por estagiários através da carta da FESC – Fundação 

Educação de SC; 

 Aprovação do processo nº 007637/86 – 13 – solicitação de afastamento das 

Professoras Liane e Neusa para participação na IX Jornada Sul – Rio Grandense de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 Votação do parecer a respeito do processo nº 007514/86-65 – programa proposto para 

a disciplina BDC 1335 – Informação Aplicada à Biblioteconomia; 

 Apresentação da Dissertação de Mestrado da Professora Armi; 

 Apresentação do Relatório de Viagem à Brasília e São Paulo das Professoras Adélia, 

Estera e Maria Terezinha; 

 Solicitação e aprovação de inclusão na pauta da formação de uma comissão para 

avaliação da Resolução 001/BDC/84; 

 Comunicado sobre a publicação de artigo do Professor Francisco no Jornal Santa 

Catarina Cultural jan./86; 

 Comentário sobre reunião no CED, referente a Constituinte Universitária; 

 Leitura de documento da APUFSC, do qual trata da proposta de encaminhamento do 

processo sobre a „‟Constituinte Interna na UFSC‟‟; 

 Discussão e aprovação de proposta a respeito das publicações na Revista Perspectiva e 

Cadernos do CED.   

 

 

ATA 133 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 01/07/1986. – p. 30 – 31. 

Pauta da reunião: 

 Aprovação da ata 132º; 

 Comunicado sobre o atraso da Professora Alvaceli e da apresentação de seu projeto; 

 Informes sobre a resolução nº 032/CUN/86 referente a sistemática da discussão 

Reforma Universitária; 

 Indicação de Professores para proposta da Reforma Universitária; 

 Indicação de nomes para Comissão Eleitoral do CED; 

 Discussão sobre prioridade dos Projetos „‟Nova Universidade‟‟. 

 Ampla discussão a respeito do processo nº 008054/86 – 92 – Plano de Ensino da 

disciplina BDC 1424 – Arquivística; 

 Apresentação e aprovação mediante ressalvas do Plano de Ensino das disciplinas BDC 

1415 e BDC 1416 – Disseminação da informação I e II; 
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 Circulação do ofício circular nº 019/GR/86 – referente a Cooperação Técnica; 

 Aprovação do processo nº 007963/86 – 59 – Relatório Semestral 85.2 da Professora 

Mara; 

 Solicitação e aprovação do afastamento das Professoras Estera e Liene para 

participação do I Seminário sobre Classificação e Linguagens Documentárias; 

 Aprovação do Processo nº 008/21/86 – 88 – Solicitação de afastamento da Professora 

Kátia; 

 Mudança de título do Projeto Ilha; 

 Informação sobre problema de contratação de estagiário para a Biblioteca da IBM; 

 Apresentação de relatório de participação das Professoras Adélia e Neusa em Encontro 

Regional. 

  

ATA 134 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/10/1986. p. 32 – 33 

Pauta da reunião: 

 Discussão a respeito do ofício nº 157/86 – CABI SeSu/ MEC – referente a redução da 

carga horária do pessoal administrativo; 

 Informes sobre abono de férias aos docentes; 

 Informes sobre os convênios firmados entre a UFSC; 

 Informes sobre a reunião para discussão do programa de avaliação das universidades; 

 Criação de uma Comissão para reorganização estrutural – funcional do Museu 

Universitário; 

 Encaminhamento do „‟Plano de Ação do Grupo de Trabalho para estudos e 

planejamento de serviços bibliotecários no município de Florianópolis‟‟; 

 Aprovação das normas eleitorais do CED; 

 Aprovação do processo nº 008458/86 – 21 – Relatório Semestral 86.1 da Professora 

Amélia; 

 Aprovação do processo nº 008864/86 – 11 – Relatório Semestral 86.1 da Professora 

Mara; 

 Aprovação do processo nº 008817/86 – 22 – Relatório Semestral  86.1 e solicitação de 

prorrogação de afastamento da professora Maria Del Carmen; 

 Aprovação do memorando nº 54/ESAI//86 – atuação de professor visitante no BDC; 

 Avaliação dos PITS/86.1; 

 Criação de uma comissão para avaliação dos trabalhos  realizados pelos professores do 

BDC; 

 Discussão a respeito do Plano Operacional para Biblioteca Laboratório do BDC; 

 Comentário a respeito da solicitação de levantamento de área (m²) pretendido para o 

espaço físico do corpo administrativo do BDC; 

 Apresentação do relatório de viagem das professoras Estera e Liene na participação do 

I Seminário sobre Classificação e Linguagens Documentárias; 

 Comunicado a respeito da Semana de Reflexão; 

 Apresentação do relatório de viagem das professoras Neusa e Liane na participação da 

IX Jornada Sul Rio Grandense de Biblioteconomia e Documentação; 

 Salientações sobre as convocações realizadas pela APUFSC; 

 Solicitação de indicação de nomes para o projeto SERTEPA; 

ATA 135 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/09/1986. – p. 34 – 35. 
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Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata nº 134; 

 Solicitação e aprovação da inclusão do Ofício nº 12/CPGRH/86 na pauta; 

 Justificação da ausência das professoras Márcia e Liene; 

 Informação da realização de um curso sobre Avaliação de Coleções Bibliográficas na 

Biblioteca Universitária; 

 Aprovação do afastamento da professora Maria Terezinha para participação no curso 

“Modelos alternativos de Sistema de Informação Documentárias Redes de bibliotecas: 

a experiência brasileira”; 

 Aprovação do processo nº 009829/86-47- Solicitação da disposição da professora 

Mara para a Delegacia do Ministério da Educação; 

 Aprovação do processo nº 009595/86-38 – solicitação de prorrogação da assessoria da 

professora Armi à BU; 

 Recebimento do documento da Associação Catarinense de Bibliotecários 

ACB/P/76/86 – Comunicado da realização do Painel de Biblioteconomia e 

Documentação na Semana Nacional do Livro e da Biblioteca; 

 Apresentação do item incluso na pauta, referente ao Ofício nº 12/CPGRH/86 – 

encaminhamento de formulário a serem preenchidos por professores interessados na 

realização de cursos de pós-graduação; 

 Comunicado a respeito da biblioteca setorial do CED; 

 Comunicado sobre o documento referente ao Plano Operacional para a Biblioteca 

Laboratório do BDC; 

 Esclarecimento sobre a apresentação da tese das professoras Armi e Neide; 

 Sugestão de leitura da dissertação de mestrado da bibliotecária Mytsi; 

 Comentário a respeito da Assembleia Geral dos professores; 

 Comentário sobre a Reforma Universitária; 

 Informação sobre a alteração da programação da Semana de Pesquisa; 

 Solicitação de indicação de professores para composição da comissão de elaboração e 

análise do Plano Departamental; 

 

ATA 136 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/09/1986. – p. 35 – 36. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata 135º; 

 Informes referentes á Semana da Pesquisa; 

 Justificação da ausência das professoras Liene e Adélia na reunião; 

 Informação a respeito da realização da X Reunião Anual da ANPAD; 

 Solicitação do apoio do BDC na organização do arquivo da Prefeitura Municipal de 

Palhoça, através do processo nº 0089-69; 

 Solicitação de liberação de professoras para desenvolvimento de Atividades de 

Extensão Universitária junto a Biblioteca Pública Municipal Barreiros Filho, através 

do processo s/n da Secretária Municipal da Educação; 

 Aprovação da solicitação de afastamento e recursos financeiros para participação do 

professor Francisco no II ENBI – processo nº 019268/86-58; 

 Ampla discussão a respeito da solicitação de afastamento do professor Francisco para 

cursar pós-graduação em nível de Doutorado – processo nº 019332/86-00; 

 Aprovação do parecer da solicitação da prorrogação de afastamento da professora 

Amélia, com adendo – processo nº 019461/86-06; 
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 Apresentação dos relatórios de participação da professora Maria Terezinha nos cursos 

realizados no Arquivo Público do Estado de SC; 

 Sugestão da criação de uma Comissão para estudo e viabilidade da criação do curso de 

arquivística em nível de graduação; 

 Comentário a respeito do andamento da comissão de estudos da Reforma 

Universitária; 

 Comentário sobre a eleição da APUFSC; 

 Comunicado sobre o encaminhamento e circulação de publicações da BU; 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado Departamental de Biblioteconomia 

e Documentação      da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 23/09/1986 – p. 37 – 38. 

Pauta da Reunião: 

 Comentário da professora Adélia sobre os cursos em que a mesma esteve presente; 

 Discussão sobre a elaboração do projeto do curso de Especialização de Organização 

de Arquivos; 

 Destaque em relação ao interesse do BDC em criar um curso de graduação na área de 

Arquivística; 

 Informes da professora Adélia sobre interesse e necessidade da criação do curso de 

especialização de Organização de Arquivos; 

 

ATA 137 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 24/10/1986 – p . 38 – 39 

Pauta da reunião: 

 Discussão sobre a aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 23-09-1986, da qual 

terá de ser devolvida para retificação; 

 Solicitação e aprovação da inclusão do memorando da professora Marília solicitando 

afastamento na pauta; 

 Informação sobre a realização da Assembleia Geral Ordinária e de seu assunto na 

pauta, e convocação de associados para participação; 

 Informação a respeito da realização do curso sobre elaboração de projetos de pesquisa; 

 Informação sobre a realização do 1º Encontro Nacional de Biblioteconomia e 

Informática; 

 Informação sobre a vinda da Dr.ª Elisabeth Gruner – Diretora de Doc. da Editora 

Gruner e Jahr da Alemanha Ocidental, ao Brasil para realização de palestras e 

participação no II ENBI; 

 Informação sobre a circular nº 011/86 a respeito do convite de participação de 

professores como fiscais do concurso vestibular UFSC/87; 

 Comunicado da indicação e aprovação da professora Liana Bielinski para fazer parte 

da Comissão de Fiscalização Profissional – Ofício nº 138/86 do CRB 14; 

 Convite da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão do CED aos integrantes do BDC 

para a palestra/Debate com o professor Dr. Michel Thiollent da UFRJ; 

 Ampla discussão e aprovação do parecer do Processo nº 008961/86-69 – solicitação da 

Prefeitura Municipal de Palhoça de serviços de microfilmagem através de convênio 

com a UFSC; 

 Aprovação mediante adendo do parecer do processo s/n – Secretaria Municipal de 

Educação; 
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 Aprovação por referendação do processo nº 019592/86-76 – Consultoria das 

professoras Alvaceli, Liane e Maria Margarete; 

 Aprovação por referendação do memorando s/n referente a solicitação da professora 

Margarete para participação do II ENBI; 

 Aprovação por unanimidade do processo nº 019823/86-33 – solicitação de 

afastamento para ida a França da professora Estera; 

 Aprovação de afastamento da professora Marília para participação do II ENBI; 

 Comunicado a respeito da entrega e devolução dos formulários de relatório de 

pesquisa; 

 Comunicado das professoras Estera e Alvaceli da sua participação de Reunião no 

CED; 

 Informação sobre atividades realizadas em Praia Grande; 

 Sugestão de um formulário para registro de atas; 

 Comunicado a respeito do curso de Especialização em Organização e Administração 

de Arquivos; 

 Alerta aos professores a respeito do uso das Normas para preenchimento do PIT; 

 

ATA 138 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 31/10/1986 – p. 40 – 41. 

Pauta da Reunião:   

 Aprovação das atas 136, Extraordinária e 137; 

 Aprovação do processo nº 020037/86-32 – Solicitação de horas para a realização do 

Projeto de Pesquisa “Leitura Catarinense sobre temas da Indústria de SC” e 

encaminhamento do mesmo; 

 Aprovação mediante adendo do processo nº 020205/86-35 – Encaminhamento do 

esboço do livro sobre Classificação Decimal de Dewey; 

 Aprovação do processo nº 020120/86-84 – Solicitação da prorrogação da Portaria nº 

1110/GR/85 de 20 horas de assessoramento da professora Armi para continuidade nas 

mudanças da pesquisa “Análise da Disponibilidade de Documentos na Biblioteca 

Central da UFSC”; 

 Aprovação do processo nº 020121/86-47 – Solicitação de horas para continuidade da 

pesquisa “O que fazer educativo: a ação de Bibliotecário” pelas professoras Neusa e 

Liane; 

 Informação de apresentação em posterior reunião do processo nº 020143/86-80 – 

solicitação de horas para continuidade do projeto “Organização do Arquivo do CED”.  

Devido a extravio de malote; 

 Comunicado e convite de participação do III Seminário de Estágios dos Alunos do 

curso de Biblioteconomia; 

 Oferecimento de disciplinas a alunos formandos que reprovaram; 

 

ATA 139 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/11/1986 – p. 41 – 42. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata 138; 

 Informação sobre os professores que apresentaram trabalho no Painel de 

Biblioteconomia; 
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 Encaminhamento da publicação sobre Pesquisas em Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, pela ABEBED; 

 Comunicado do envio da cópia do Ofício nº 1296/GR/86, encaminhado a Prefeitura 

Municipal de Palhoça; 

 Aprovação da solicitação da professora Alvaceli de horas para a continuidade do 

Projeto Organização do Arquivo do CED – processo nº 020143/86-80; 

 Comunicado sobre a nova resolução nº 040/CEPE/86 que estabelece normas para 

elaboração do Plano de Trabalho do Departamento; 

 Sugestão e aprovação da apresentação do Plano Departamental 87.1 na próxima 

reunião; 

 Apresentação do relatório de participação do Professor Francisco no II ENB; 

 Comunicado sobre a oportunidade de realização de cursos e estágios em arquivos  de 

Virgínia, a partir da visita do Dr. Charles M. Dollar, do Arquivo Nacional de 

Washington. 

 

ATA 140 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/11/1986. – p. 42 – 44. 

Pauta da reunião: 

 Comunicado sobre a chegada dos formulários para os Professores interessados em 

viagens de estudos; 

 Informes sobre comunicados apresentados na reunião do Conselho Departamental de 

12/11/86: Saldos disponíveis para o CED de passagens e diárias; elaboração e 

encaminhamento de documento com propostas elaborado pela Comissão da Reforma 

Universitária; realização do 1º treinamento para Professores sobre o uso do 

microcomputador do CED; 

 Aprovação do Processo nº 020541186 – 32 – Projeto de Pesquisa „‟Base de dados‟‟; 

 Discussão a respeito do Plano Departamental 87.1 e aprovação da sua retirada da 

pauta; 

 Sugestão da divisão da turma da disciplina normalização da documentação devido a 

quantidade de alunos e a consequente dificuldade em ministrar a aula; 

 Comunicado sobre o Curso de Especialização em Organização e Administração de 

Arquivos. 

 

 

ATA 141 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 18/11/1986 – p. 44 – 45 

Pauta da reunião: 

 Aprovação das atas 139º e 140º; 

 Aprovação da inclusão da apresentação do relatório de viagem das Professoras Marília 

e Maria Margarete na pauta; 

 Comunicado sobre o Projeto „‟Plano de ação do grupo de trabalho para o estudo e 

planejamento de serviços bibliotecários na cidade de Florianópolis‟‟; 

 Solicitação aos Professores de manifestação quanto ao período de férias; 

 Apresentação e aprovação do Plano Departamental 87.1; 

 Apresentação do relatório de viagem das Professoras Marília e Maria Margarete; 
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ATA 142 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/12/1986 – p. 45 – 46. 

Pauta da reunião: 

 Aprovação da ata 141º; 

 Aprovação da Reavaliação da Resolução 001/BDC/84; 

 Aprovação do Processo nº 019769/86 – 45 – Programas de ensino das disciplinas: 

BDC 1436, BDC 1437 e BDC 1438 – Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia I, 

II e III; 

 Aprovação do Processo nº 019446/86 – 12 – Programas de ensino das disciplinas BDC 

1111 Multimeios e BDC 1102 – Representação descritiva dos Registros de 

Informação; 

 Aprovação do processo nº 020816/86 – 29 – Solicitação de afastamento de alguns 

Professores para participação no 5º Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias; 

 Aprovação do processo nº 020914/86 – 48 – Solicitação de abono de férias de alguns 

Professores; 

 Informes sobre o II Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Documentação; 

 Aprovação do processo nº 020915/86 – 19 – Projeto do Curso de Organização e 

Administração de Arquivos; 

 Diligência do Processo nº 019780/86 – 86 – Programa de ensino da disciplina BDC 

1324; 

 Retirada da pauta da proposta para elaboração de boletim do BDC; 

 Comunicado a respeito da necessidade da divisão de turma na disciplina BDC 1423 – 

Normalização da Documentação; 

 Solicitação da devolução dos formulários de pesquisa; 

 Informes sobre o recebimento de correspondência do Sr. Dollar; 

 Comentário sobre a necessidade de contato com o Sr. Mário Lobo. 

 

ATA 143 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/12/1986. - p.47 – 48. 

Pauta da Reunião: 

 Informes referente ao curso sobre Basic promovido pelo CED; 

 Aplicação de renda  do II ENBI em publicações; 

 Comunicado sobre utilização do abono de férias; 

 Comunicado sobre a publicação do calendário „‟Nova Universidade‟‟; 

 Ampla discussão a respeito do Programa de Ensino da disciplina BDC 1318 – 

Bibliotecas Especializadas; 

 Discussão do Programa de Ensino da disciplina BDC 1318 – Bibliotecas 

Especializadas; 

 Discussão do Programa de Ensino da disciplina BDC 1340 – Formação e 

desenvolvimento de coleções; 

 Aprovação do processo nº 019780/86 – 86 – Programa de Ensino da disciplina BDC 

1324 – Administração de Bibliotecas; 

 Aprovação de propostas em relação ao boletim do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação elaborado pelo Professor Francisco; 

 Ampla discussão sobre o II SCBI; 

 Informes sobre a disciplina BDC 1424 – arquivística II; 
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 Informes sobre a possibilidade de implantação do curso de Arquivologia à nível de 

graduação; 

 Distribuição de documentos da reunião acadêmica. 

 

ATA 144º - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/03/1987. - p.48 – 50. 

Pauta da reunião:  

 Votação e aprovação das atas 142º e 143º; 

 Informes sobre o orçamento de passagens e diárias do CED; 

 Solicitação de nome para representante da classe de Professor assistente no Conselho 

Departamento; 

 Informes sobre o interesse do BDC em ter a Professora Kathryn B.K. Sillerg como 

Professora visitante; 

 Informes sobre a realização de Palestra sobre pesquisas no auditório do CED; 

 Solicitação aos Professores de preenchimento e devolução de formulários dos projetos 

de extensão; 

 Informes sobre o horário das reuniões departamentais do BDC; 

 Encaminhamento de cópias de trabalhos elaborados pelo Professor Francisco à Chefia 

do BDC; 

 Aprovação do processo nº 000782/87 – 37 – Relatório Semestral 86.2 da Professora 

Amélia; 

 Aprovação do processo nº 001064/87 – 79 – Relatório Semestral 86.2 da Professora 

Kátia; 

 Aprovação do processo nº 1418/87 – 30 – Projeto de pesquisa do Professor Francisco; 

 Retirada do Programa de Ensino da disciplina BDC 1318 – „‟Bibliotecas 

Especializadas‟‟ da pauta; 

 Informes a respeito do II Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 Comunicado sobre o período para congressos e atividades científicas na UFSC; 

 Encaminhamento do relatório da reunião sobre o ensino de informática na 

Biblioteconomia ao BBD. 

 

ATA 145 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 24/04/1987. – p.50 – 51 

Pauta da reunião: 

 Comunicado a respeito do oferecimento de bolsas de estudo na Espanha; 

 Eleição para Chefia do BDC; 

 Aprovação do processo nº 001727/87-64 – Solicitação de prorrogação de afastamento 

da professora Kátia; 

 Retirada do processo nº 001406/87-51 da pauta – Relatório Semestral da professora 

Mara; 

 Indicação de nomes de docentes para integração das comissões verificadoras das 

condições de funcionamento dos estabelecimentos de Ensino Superior do país; 

 Representação de professor assistente no Conselho Departamental; 

 Discussão a respeito do período de realização do II Seminário Catarinense de 

Biblioteconomia e Informação; 

 Distribuição de disciplinas para o semestre 87.2 aos professores; 
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 Solicitação aos professores da leitura da resolução nº 040/CEPE/86 e do quadro de 

avaliação dos PITs; 

 

ATA 146 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/05/1987 – p. 52 – 54 

Pauta da Reunião: 

 Informes a respeito das reuniões de estudo do currículo do Curso de Biblioteconomia; 

 Solicitação do candidato a Reitor da UFSC para o mandato te 88/92 de um espaço em 

uma Ata da Reunião do Colegiado para exposição de sua plataforma administrativa; 

 Agradecimento à professora Armi por sua participação na Biblioteca Municipal 

Professor Barreiro Filho; 

 Prorrogação de afastamento da professora Kátia Maria Lemos Montalli; 

 Aprovação do processo nº 001406/87 – Relatório Semestral 86.2; 

 Prorrogação do afastamento da professora Mara; 

 Discussão a respeito do II Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 Ampla discussão sobre o Ofício nº 334/FAPEU/87 – referente aos Artigos 9º e 10º das 

Resoluções nº 036, 037 e 038/CEPE/86; 

 Discussão, votação e aprovação da proposta de formulário em meio ao Relatório final 

da Comissão de Avaliação dos PITs 1982 – 1986-1; 

 Aprovação do processo nº 003030/87-28 – Projeto do III CEIT da professora Liene; 

 Proposta referente ao espaço físico na BU; 

 Apresentação do relatório de visita da professora Estera à França; 

 Informes a respeito dos assuntos: coordenadoria de estágio e relatórios de viagem dos 

professores Marília e Francisco; 

 

ATA 147 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 26/05/1987 – p. 54. 

Pauta da Reunião: 

 Eleição para chefia e subchefia do BDC, gestão 1987 – 1989; 

 Votação e eleição da chapa 1, composta pelos professores Francisco e Estera; 

 

ATA 148 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 26/05/1987 – p. 55 – 56. 

Pauta da Reunião: 

 Informes a respeito do recebimento do informativo “Notícias do BDC” – 

maio/jun/1987; 

 Informação sobre o Ofício Circular 016/PRE/87 do Presidente da Câmara de Ensino; 

 Encaminhamento de Memorando a respeito da realização do Mini Curso Sistema de 

Análise Estatística; 

 Solicitação de leitura do documento da FEBAB; 

 Ampla discussão a respeito da substituição do cargo da coordenadoria de estágio; 

 Aprovação da proposta do documento elaborado pelos professores Francisco e Marília 

a ser encaminhado a Diretora da Biblioteca Universitária; 

 Convocação de participação para realização da discussão sobre propostas de eleição 

para Reitor da UFSC; 
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 Solicitação de sugestões a respeito da proposta unificada das Resoluções nº 036, 037, 

038 e 039/CEPE/86; 

 Breve comunicado sobre o FUNPESQUISA; 

 

ATA 149 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/06/1987 – p. 57 – 58. 

Pauta da reunião: 

 Aprovação da ata 147; 

 Aprovação da inclusão do projeto “Seminário de Acompanhamento do Currículo do 

Curso de Biblioteconomia” na pauta da reunião; 

 Informes a respeito de correspondências agradecendo os Informativos “Notícias do 

BDC” nº 0 maio/junho/1987; 

 Indicação da professora Amélia para fazer parte do Grupo de Trabalho na organização 

do II Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 Lembrete a respeito da data final do projeto FUNPESQUISA; 

 Encaminhamento do Ofício nº 065/CED/87 de 04/06/87, com informes a respeito do 

recebimento do dossiê eleitoral do BDC e da cópia do parecer nº 073/VSM/87 sobre 

possibilidade e negação do chefe do Departamento de História candidatar-se a 

subchefe do BDC; 

 Discussão e anulação a respeito da eleição feita para chefia e subchefia do BDC; 

 Indicação de nomes para composição da Comissão Eleitoral; 

 Apresentação do projeto do Seminário de Acompanhamento do Currículo do Curso de 

Biblioteconomia da UFSC, implantado em 1984; 

 Solicitação da entrega dos formulários do PAD; 

 Informação sobre os projetos a serem relacionados no PAD; 

 

ATA 150 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 23/06/1987 – p. 58. 

Pauta da reunião: 

 Eleição uninominal para chefia e subchefia do BDC; 

 Votação para chefia do BDC, resultando 10 votos para o professor Francisco; 

 Votação para subchefia do BDC, resultando em 11 votos para a professora Marília; 

 

ATA 151 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 23/06/1987 – p. 59 – 60. 

Pauta da reunião: 

 Informes sobre a reunião a ser realizada com o professor Hamilton Scheffer, candidato 

a Reitor da UFSC; 

 Informes sobre realização da reunião com a professora Nilcéia, a respeito da alteração 

do vestibular; 

 Informes sobre a reunião a respeito da discussão do processo sucessório para reitor na 

UFSC; 

 Encaminhamento do documento da Reforma Universitária para discussão e sugestões; 

 Designação da professora Alvaceli para composição da Comissão para estudo da 

Reorganização do Arquivo Geral da UFSC; 

 Discussão sobre o retorno da documentação encaminhada ao BDC; 
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 Informação sobre a correspondência do CNPq anexada ao mural do BDC; 

 Criação de comissão para análise de progressão funcional vertical da professora Neide, 

da categoria de professor assistente IV para adjunto I; 

 Criação de comissão para análise de Plano Departamental do BDC 87.2; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Literatura Catarinense sobre temas da indústria de 

SC, publicada de 1976 – 1986”; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Metodologias Aplicáveis ao Estudo do 

Consumidor de Informações Tecnológica Industrial”; 

 Discussão sobre o cronograma das atividades do currículo do BDC; 

 Discussão sobre o problema da distribuição da disciplina BDC 1437 – Metodologia de 

Pesquisa em Biblioteconomia II; 

 Solicitação da agilização do documento sobre projetos de pesquisa; 

 Indicação de nome para representação do BDC junto a revista do CED; 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião Extraordinária do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação      da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 24/06/1987 – p. 61. 

Pauta da reunião: 

 Discussão a respeito da elaboração dos planos departamentais das disciplinas BDC 

1436 – Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia I e BDC 1427 – Metodologia da 

Pesquisa em Biblioteconomia II; 

 

ATA 152 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/06/1987 – p. 62 – 63. 

Pauta da reunião: 

 Aprovação da ata do dia 23/06/87; 

 Comunicado a respeito do direito a descontos na diária de hotel, em Brasília, aos 

professores vinculados ao CRUB; 

 Montagem de nova comissão de estudos referente Reforma Universitária; 

 Elaboração do organograma dos departamentos vinculados ao CED; 

 Recebimento de correspondência sobre oferecimento de bolsas de aperfeiçoamento de 

profissionais na área de Arquivologia e outros; 

 Recebimento de correspondência referente a viagens de Estudo para o semestre 87.2; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Organização de prontuário médico armazenados 

em disquetes de microcomputador”; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Diagnóstico e Proposições de Diretrizes”; 

 Aprovação de projeto de pesquisa “Confecção de um livro versando sobre a ação do 

bibliotecário no que fazer educativo”; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Bibliografia Brasileira sobre Arquivologia”, item 

incluso em pauta; 

 Aprovação do relato do parecer do plano Departamental do BDC 87.2, anexado ao 

plano departamental; 

 Leitura do relatório semestral do BDC 87.2; 

 Proposta de reformulação do sistema acadêmico dos cursos de graduação da UFSC; 

 Retirada do cronograma das atividades do currículo do BBD da pauta da reunião; 

 Apresentação dos relatórios de viagem dos professores Francisco e Adélia, item 

incluso em pauta; 

 Breve comunicado sobre a APUFSC; 
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ATA 153 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 07/07/1987 – p.63 – 65. 

Pauta da reunião: 

 Aceitação da indicação do nome da professora Adélia para substituição no Conselho 

Editorial das publicações do CED; 

 Afastamento da professora Terezinha do colegiado do BBD; 

 Proposta de Regimento do NUP/CED; 

 Proposta de mudança do Layout do BDC; 

 Comunicado a respeito da ocupação do espaço pela revista do CED; 

 Breve comunicado sobre trabalho da Comissão de Estudos do espaço físico do CED; 

 Informes sobre mudança do horário do Joel; 

 Informes sobre o controle de uso do Laboratório de ensino do CED; 

 Entrega do relatório parcial da pesquisa da professora Neide; 

 Possibilidade de mudança de horário das reuniões do Colegiado; 

 Aprovação da continuidade do Boletim “Notícias do BDC”; 

 Aprovação da implantação da definição do espaço físico da Biblioteca Setorial do 

CED; 

 Estabelecimento de Plano de Ação sobre o potencial do BDC; 

 Aprovação do processo nº 005154/87-10 – Avaliação de progressão funcional da 

professora Neide; 

 Aprovação do processo nº 005080/87-77 – Consultoria do III CEIT; 

 Discussão a respeito da circulação do documento “Regulamento FUNPESQUISA”; 

 Proposta de criação de sistema de protocolo para controle da circulação de 

documentos; 

 Comunicado sobre prorrogação de afastamento da professora Armi; 

 Breve comunicado a respeito da questão do plano de cargos e salários; 

 Decisão sobre os dias e horários das reuniões do BDC; 

 

ATA 154 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/07/1987 – p. 65 – 68. 

Pauta da reunião: 

 Apresentação da pauta e aprovação de inclusões na mesma; 

 Informes sobre interesse de estímulo a implantação de bibliotecas escolares em escolas 

estaduais; 

 Aprovação das “Normas de Funcionamento da Comissão Permanente de Matrícula”; 

 Comunicado sobre inviabilidade do espaço solicitado pelo departamento na BU; 

 Solicitação de apoio ao Sistema de Classificação do Núcleo de Análise e Informação 

Ocupacional; 

 Aprovação do Plano Departamental/semestre 87.2 do BDC; 

 Aprovação das Normas da Coordenadoria de Pesquisa do CED; 

 Aprovação do Regulamento do Núcleo de Publicações do CED; 

 Ampla discussão, votação e aprovação sobre a proposta do Estudo das disciplinas do 

Curso de Biblioteconomia; 

 Constituição de comissões para o Projeto do Estudo das disciplinas do Curso de 

Biblioteconomia; 
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 Votação e aprovação da necessidade de criação dos programas das disciplinas para o 

semestre 87.2 desvinculado do estudo das disciplinas do Curso de Biblioteconomia; 

 Relato de viagem da professora Ana Cella à Curitiba; 

 Comentário sobre a reunião realizada com a UDESC, ACB, CRB – 14 e UFSC; 

 Comentário a respeito do Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 Discussão a respeito da viagem de Estudo em Participação do XIV Congresso 

Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação em Recife; 

 Aprovação do parecer do processo nº 005372/87-82 – Relato sobre convênio da 

Assembleia Legislativa do Estado de SC com a UFSC; 

 Formação de comissão para estudo de Organograma e situação do BDC no contexto 

da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação Social; 

 Apresentação e discussão sobre as etapas da mudança de layout do BDC 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião Extraordinária do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação      da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/07/1987 – p. 68 – 70 

Pauta da Reunião: 

 Recebimento dos documentos:  

 Comunicado referente substituição no Colegiado BDC; 

 Correspondência a respeito da organização de um Banco de Currículos pela chefe 

substituta do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da ECA – USP; 

 Correspondência sobre o retorno em representação da Livraria José Olympio Editora 

S/A com a UMI; 

 Cadastro geral de projetos de pesquisa 80/83: classificação por setores do III PBDCT; 

 Encaminhamento da solicitação de contratação de professores para o BDC; 

 Realização do I Simpósio Nacional sobre Dinamização de Bibliotecas Escolares, 

Bibliotecas Infantis e Salas de Leitura; 

 Recebimento do relatório da UFSC/86; 

 Comunicado de eleição do Conselho de Representantes/APUFSC; 

 Discussão sobre proposta dos colegiados do BDC e BBD ao documento Reforma 

universitária; 

 Término da reunião em conjunto com o BBD; 

 Aprovação do processo nº 005708/87-6 – Solicitação de consultoria – item incluso em 

pauta; 

 Retorno da discussão sobre eleição para representante do BDC na APUFSC; 

 Distribuição dos formulários de Pesquisa Semestral. 

 

ATA 155 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 18/08/1987 – p. 70 – 72 

Pauta da reunião: 

 Aprovação das atas Reunião Extraordinária do dia 24/06 e 154; 

 Informes sobre o recebimento de documentos referentes a dificuldade de alocação de 

espaço físico para 87.2 – Ofício Circular nº 04/COEFI/87; 

 Solicitação sobre o GRIPE – Ofício nº 01/CED/87; 

 Criação de assessorias na PRE – Ofício nº 024/PRE/87; 

 Encaminhamento de relatório de vagas de matrículas de 1987 – Ofício nº 

018/DAE/87; 



95 
 

 Relatório semestral das disciplinas do BDC 1340 em 87.1; 

 Informação sobre itens da reunião com a diretoria do CED; 

 Informes sobre o processo de solicitação de prorrogação de afastamento da professora 

Mara, item de pauta da reunião do Conselho Departamental do dia 05/08/87; 

 Comunicado a respeito da responsabilidade do DCE sob o espaço físico do Centro de 

Convivência; 

 Convite por meio de Ofício aos chefes do Departamento para participação em 

Seminário de Informática; 

 Informes sobre ocorrência de reunião a respeito da sucessão do Reitor; 

 Encaminhamento da nova proposta de Reformulação do Sistema Acadêmico dos 

Cursos de Graduação – Ofício Circular nº 25/PRE/87; 

 Aprovação do processo nº 005815/87-71 – Relatório Semestral 87.1 da professora 

Kátia Montalli; 

 Aprovação do processo nº 005707/87-07 – parecer da Comissão de análise do 

programa de ensino da disciplina BDC 1310 Bibliotecas Universitárias; 

 Aprovação do processo nº 019768/68/86-81 – parecer da comissão de análise do 

programa de ensino da disciplina BDC 1414 – Introdução a Ciência da Informação; 

 Aprovação do processo s/n – parecer da comissão de análise do programa de ensino da 

disciplina BDC 1318 – Bibliotecas Especializadas; 

 Aprovação do processo nº 006178/87-13 – parecer da comissão de análise do 

programa de ensino da disciplina BDC 1329 – Automação de Bibliotecas; 

 Retirada do programa de ensino da disciplina BDC 1408 – Conservação e Restauração 

de Documentos, da pauta da reunião; 

 Aprovação do processo nº 008054/86-92 – parecer da comissão de análise da 

disciplina BDC 1424 – Arquivística; 

 Aprovação do processo nº 006355/87-07 – solicitação de afastamento da professora 

Marcia para participação do Encontro de Salas de Leitura; 

 Discussão a respeito do programa da disciplina BDC 1436, 1437 e 1438 – 

Metodologia da Pesquisa em Biblioteconomia; 

 Apresentação do folder de Curso de Extensão Universitária Atualização da 

Biblioteconomia da Fundação Educacional São Carlos; 

 Comunicado sobre a elaboração do Plano de Ação do BDC/88; 

 Comunicado sobre solicitação de professor eventual para o BDC; 

 

ATA 156 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 01/09/1987 – p. 73 – 74 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata da reunião do dia 30/07/87; 

 Informes sobre as visitas orientadas à BU – Ofício Circular nº 005/BU/87; 

 Encaminhamento do documento “Políticas e Diretrizes de Informática para UFSC” e 

do Programa do “Seminário Informática: perspectiva e avaliação” – Memorando 

Circular nº 29/GR/87; 

 Comunicado em ralação a reunião Departamental do CED do dia 19/08; 

 Indicação de professores eventuais par ao BDC à C.T.E.; 

 Comunicado a respeito da mudança de layout do BDC; 

 Comunicado a respeito do início do Sistema PAG-BESC; 

 Comunicado sobre o custo dos ANAIS do ISCB&I; 
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 Encaminhamento da cópia Circular nº 02/GRV/87 referente à renovação de convênio 

entre a UFSC/ELETROSUL; 

 Comunicado a respeito da organização para financiamento da compra de 

microcomputadores – Circular 008/87; 

 Informação sobre a reforma do Estatuto sobre a eleição do novo presidente – Ofício nº 

12/87/ABEBD; 

 Comunicado do professor Francisco sobre a reunião a qual foi convocado no Gabinete 

do Reitor; 

 Aprovação do processo nº 006548/87-22 – solicitação de prorrogação de licença da 

professora Maria del Carmem; 

 Aprovação do processo nº 006427/87-16 – parecer da comissão de análise do 

programa de ensino da disciplina BDC 1408 – Conservação e Restauração de 

Documentos; 

 Ampla discussão e aprovação do Plano de Ação do BDC – 1988; 

 Apresentação do relatório de viagem da professora Márcia, referente a sua 

participação no Seminário no RJ; 

 Retirada do item “Coordenadoria de Extensão” da pauta; 

 Solicitação de afastamento e concessão de uma passagem para Belo Horizonte e 

Rio/01 da professora Maria Terezinha, para realização de visitas; 

 Aprovação da solicitação de afastamento da professora Maria Terezinha – processo nº 

006790/90/87-88; 

 Solicitação de pedidos de autorização de afastamento à professores do BDC 

interessados na participação do 14º CBBD; 

 Recebimento da Minuta de Resolução do CEPE/87 referente a avaliação dos cursos de 

graduação da UFSC; 

 

ATA 157 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/09/1987 – p. 74 – 75 

Pauta da reunião: 

 Informes a respeito da solicitação referente horário de abertura do Arquivo Público – 

Ofício nº 247/87 do Arquivo Público; 

 Solicitação da ministração das disciplinas do Curso de Biblioteconomia – Ofício nº 

063/BBD/87; 

 Leitura e decisão de posterior apreciação em próxima reunião do documento em anexo 

ao Memorando datado de 02/09/87 da professora Adélia; 

 Convite para a reunião sobre candidatura do professor Arno Bollmann para Reitor; 

 Convite a professora Alvaceli para ministrar curso sobre técnicas de arquivo aos 

servidores da UFSC – Ofício nº 276/DP/87; 

 Solicitação da elaboração de Programa de Curso de atualização para 1988 – Ofício 

CNPq/DCP/049/87; 

 Comunicado a respeito do convênio firmado entre UFSC e UNAM (México); 

 Indicação de professores para participação do Grupo Técno do PADCT; 

 Discussão sobre o relatório semestral das disciplinas; 

 Relação de trabalhos científicos apresentados por professores da UFSC em 1986 – 

Ofício nº 007/PRA/87; 

 Suspensão do item “Coordenadoria de Extensão” da pauta da reunião; 

 Mudança de horário das reuniões do Colegiado; 
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 Aprovação da solicitação de afastamento do professor Francisco para Fortaleza e para 

participação no 14º CBBD – processo nº 018110/87-79; 

 Ampla discussão a respeito da posição do BDC sobre a “GRIPE”; 

 Posição do BDC acerca da Minuta da Resolução do CEPE, sobre a avaliação de 

alunos; 

 Posição do BDC sobre a proposta de estatuto da ABEBD; 

 Comunicado a respeito dos trabalhos do Arquivo Central; 

 Comentário a respeito do problema do professor à disposição do IBICT, ficando o 

assunto para posterior reunião; 

 

ATA 158 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 29/09/1987 – p. 76 

Pauta da Reunião: 

 Mudança da pauta da reunião; 

 Informes sobre o recebimento do Ofício da Coordenadoria do BBD, referente a 

possibilidade de alocação de dias no período noturno para a realização da Ata da 

Reunião do Colegiado Departamental do BDC; 

 Informes sobre o encaminhamento do Ofício nº 097/CNM/87 referente a reforma do 

Sistema de ensino; 

 Ampla discussão a respeito do documento a ser enviado ao Pró-Reitor de 

Administração; 

 Ampla discussão e criação de uma comissão sobre o parecer do Plano Departamental 

do BDC na CPPD; 

 Aprovação da realização de uma reunião para apresentação dos relatórios de viagem 

de professores; 

 Comunicado sobre a reunião referente a eleição para coordenadoria para o Curso de 

BBD; 

 Comunicado a respeito do uso do laboratório de Conservação e Restauração de 

documentos; 

 Comunicado sobre a reclamação dos alunos quanto ao choque de horários de 

disciplinas do BDC; 

 Reforço do convite aos professores para reunião com o palestrante do CEIT; 

 Interesse da professora Cláudia para que os alunos do III CEIT sejam convidados para 

apresentação de palestras aos graduandos de Biblioteconomia; 

 Comunicado e manifestação da professora Maria Terezinha a respeito do convite de 

solenidade de inauguração da Biblioteca do DASP; 

 

ATA 159 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/10/1987 – p. 77 – 78 

Pauta da reunião:  

 Aprovação da solicitação de permissão para que a reunião seja conjunta com a do 

colegiado BBD; 

 Solicitação para a retirada do 5º item referente a situação da professora Regina Célia 

Montenegro; 

 Inserido na pauta a Minuta do documento sobre “Trabalhos Técnicos da UFSC”; 

 Início da reunião conjunta BDC/BBD; 
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 Discussão da modificação da Sistemática Operacional das disciplinas BDC 1437 e 

BDC 1438; 

 Encerramento da reunião conjunta; 

 Aprovação das atas nº 155 e 156; 

 Informes a respeito da abertura de concurso para professor titular; 

 Informes sobre a nova coordenadora de pesquisas do CED; 

 Aprovação da Banca do concurso para professor de Inglês; 

 Envio de adendo ao Plano de Ação do BDC/88; 

 Conversa com a Diretora do CED sobre o Laboratório de Conservação e Restauração; 

 Exposição sobre os trabalhos desenvolvidos pela Coordenadoria de Extensão, e 

continuação da professora Márcia como coordenadora; 

 Aprovação da apreciação do documento a ser enviado á UFF; 

 Decisão de alteração da redação de parte da proposta do “Documento a ser enviado à 

PRA”, item inserido em pauta; 

 Situação da professora Regina Célia, item retirado de pauta; 

 Sugestão da realização de um curso de especialização em Administração do IES; 

 Solicitação de materiais de Pesquisa na área de Educação; 

 Leitura da lista de disciplinas alocadas aos professores do BDC para 88.1; 

 Comunicado sobre a retirada da candidatura de subcoordenadora do BBD da 

professora Neusa; 

 

ATA 160 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/10/1987 – p. 78 

Pauta da reunião: 

 Parabenização quanto a eleição para coordenadoria do BBD; 

 Comunicado a respeito do documento encaminhado pelo BDC à Pró-reitora de 

Administração; 

 Realização de reunião na BU referente discussão sobre material bibliográfico; 

 Informes a respeito da cópia do documento referente ao currículo do curso de 

Biblioteconomia; 

 Distribuição das disciplinas do BDC; 

 Período de realização do II SCBI; 

 Elaboração de normas para a reunião com candidatos a Reitor de 1987; 

 Apresentação de relatórios de participação no 14º Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação; 

 

ATA 161 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/11/1987 – p. 79 

Pauta da reunião: 

 Proposta de discussão da criação de um tronco comum para os cursos de graduação 

em Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia; 

 Reunião a respeito do enquadramento dos professores; 

 Informes acerca das reuniões do CED; 

 Discussão sobre a coordenação do CEIT e CEARQ; 

 Indicação de nomes para as coordenadorias de Pesquisa e Estágio do BDC; 
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 Aprovação de processos contendo solicitação de afastamento de professores para 

participação do II Simpósio Latino Americano de Informação; 

 Aprovação do processo nº 022462/87-56 – Solicitação de afastamento da professora 

Alvaceli Lusa Braga; 

 Andamento do II Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 Afastamento da professora Márcia para participação do II Seminário da Região Sul; 

 Composição da comissão de análise do plano departamental do BDC 88.1; 

 Sugestão e aprovação de professor para representação do BDC no colegiado BBD; 

 Aprovação do projeto de pesquisa do professor Francisco; 

 Retirada do processo com proposta de alteração curricular do curso de 

Biblioteconomia da pauta; 

 Informação a respeito da entrega dos trabalhos datilográficos; 

 Informação e discussão sobre a realização da semana da Pesquisa “I Amostra de 

Extensão de Pesquisa na UFSC”; 

 

ATA 162 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/11/1987 – p. 80 – 81 

Pauta da reunião: 

 Informes sobre ocorrência da reunião do Conselho Departamental do CED com o 

Coordenador do Espaço Físico referente discussão sobre a transformação de salas do 

CED em espaço administrativo; 

 Informe a respeito da data de chegada da professora Kátia; 

 Informes sobre a área térrea do prédio do CED; 

 Comunicado referente a palestra sobre Controle Bibliográfico no Brasil; 

 Recebimento de cópia da Resolução nº 039/CEPE/87, referente estabelecimento de 

competência às Câmeras de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Informes sobre o não envio da programação que o Departamento BDC tinha sugerido 

ao DAP; 

 Informes sobre a correspondência da coordenadora do curso de Pedagogia; 

 Informes a respeito do Ofício nº 045/DP/87 sobre férias no período 87/88; 

 Aprovação do Projeto de Pesquisa “O papel da Informação no processo de inovação 

tecnológica”; 

 Aprovação da disponibilidade da professora Armi para Biblioteca Universitária; 

 Aprovação do processo nº 022635/87-36 – Projeto de Pesquisa da professora Liene 

Campos; 

 Aprovação da proposta de programa da disciplina Metodologia e da Pesquisa em 

Biblioteconomia para os cursos de Mestrado da UFSC; 

 Aprovação da solicitação de afastamento da professora Amélia para participação no 9º 

Encontro de Coordenadores de cursos de Pós-Graduação em Biblioteconomia e 

Ciência da Informação; 

 Pedido de reconsideração do Plano de Trabalho do BDC/87.2; 

 Aprovação do item inserido em pauta sobre o documento das atividades de Pesquisa e 

Extensão; 

 Aprovação do Plano de Trabalho do Departamento para 1988.1; 

 Informes sobre correspondência enviada às professoras Estera e Liene, parabenizando-

as pela publicação do livro CDU; 

 Comunicado a respeito da realização de palestra do professor Fernando Becker; 
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 Solicitação a respeito da distribuição dos horários aos professores do curso de 

Biblioteconomia; 

 Comunicado sobre realização de palestra sobre “Revistas Especializadas”; 

 Apelo da professora Amélia para a contratação de mais funcionários devido a 

sobrecarga de serviço na Secretaria; 

 

ATA 163 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 01/12/1987 – p. 81 – 82 

Pauta da reunião: 

 Informes a respeito do Plano de Trabalho Departamental do BDC para 88.1; 

 Informes sobre Resolução nº 003/COORDENADORIA de 1º e 2º graus da PRE/87; 

 Informes sobre a reunião do Conselho Departamental do CED; 

 Seleção de materiais para colocar no armário do BDC, localizado no corredor para 

materiais Bibliográficos; 

 Informação sobre Edital de convocação para eleição de representante titular e suplente 

de professor assistente no Departamento; 

 Encaminhamento de formulários de cadastro do SELAP aos professores que não o 

enviaram; 

 Abaixo assinado a respeito da possibilidade de realização do horário de verão no 

período matutino; 

 Informes quanto ao caso da disposição da professora Mara ao MEC/RJ; 

 Comunicado sobre palestras a serem realizadas em dezembro, promovidas pelo III 

CEIT; 

 Ampla discussão a respeito do formulário (proposta) do Plano de Ensino; 

 Aprovação de justificativas de abono de férias; 

 Aprovação de modificações no roteiro do PAD; 

 Ampla discussão a respeito do manual do TCC; 

 Análise de documentos sobre a Constituição da CPPD, sendo apoiada a proposta da 

Constituição da CPPD apresentada pelo Conselho de Representantes da APUFSC; 

 Apresentação de relatórios de viagem; 

 Comunicado sobre o desejo da diretora da Biblioteca Nacional em proferir palestra na 

UFSC; 

 Comunicado da professora Adélia sobre sua ida a Porto Alegre; 

 

ATA 164 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 22/12/1987 - p. 82 – 83 

Pauta da reunião: 

 Apresentação de informes sobre escolha de um representante da classe de professores 

assistentes no Conselho Departamental do CED; 

 Reunião no CSE sobre “Sistemática de Compra de Materiais”; 

 Possibilidade de realização do CEIT em São Paulo; 

 Trâmite do processo de criação da disciplina sobre “Metodologia da Pesquisa” para 

cursos de Pós-Graduação na UFSC; 

 Apresentação de informes da reunião do C.D. do dia 09/12; 

 Relatório de distribuição de espaço físico das disciplinas/turmas do BDC; 

 Apresentação e aprovação do manual do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso – 

BBD); 
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 Apresentação do projeto do II SCB&I; 

 Aprovação da solicitação de afastamento da professora Estera; 

 Breve exposição da tese da professora Kátia; 

 

ATA 165 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 14/01/1988 – p. 83 – 84 

Pauta da reunião: 

 Convite de participação ao CED para o projeto de implantação do Centro de 

Informática na Educação; 

 Aprovação do processo do EED, onde é pleiteado abertura de concurso de professores; 

 Adiamento de concurso para professor para o NDI – Núcleo de Desenvolvimento 

Infantil; 

 Aprovação de pareceres do processo contendo solicitação de afastamento de docentes 

para formação; 

 Necessidade de ocupação do cargo de subchefia, devido a não previsão à professora 

Marília de carga horária para a atividade; 

 Proposta e aprovação de nomes para integrar a Missão Brasileira ao INFOTEC no 

México; 

 Afastamento das professoras Amélia e Marília para treinamento no uso de software 

CDS/ISIS; 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião Extraordinária do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação      da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 07/03/1988 – p. 84 – 85  

Pauta da reunião: 

 Agradecimento do presidente da reunião às professoras Neide e Marília pelos 

trabalhos realizados durante sua substituição na chefia do Departamento; 

 Retirada dos itens referentes solicitação de licença especial das professoras Liene e 

Amélia de pauta; 

 Informes sobre os assuntos tratados em últimas reuniões; 

 Informe a respeito da resolução nº 051/CEPE/87, referente alteração do Artigo 38 da 

Portaria 241/79; 

 Informes sobre o Ofício Circular nº 001/BU/88 – Visitas orientadas á Biblioteca; 

 Realização do XV Curso de Capacitación Arquivista para Archivos de 

Administracion; 

 Encaminhamento de formulários que normalizam a extensão e a consultoria na UFSC; 

 Comunicado sobre mudança do sistema de avaliação de conceitos para notas no 

semestre de 88.1; 

 Solicitação de professores que fazem jus a GRIPE; 

 Aprovação da comissão permanente de pessoal docente (CPPD); 

 Alteração do regimento interno do conselho de ensino, pesquisa e extensão; 

 Estabelecimento de horário especial de trabalho aos servidores que são estudantes; 

 Aprovação de normas que regulamentam a bolsa de iniciação à pesquisa na UFSC; 

 Aprovação de normas que regulamentam a coordenação de Pesquisa e Extensão na 

UFSC; 

 Proposta de normas de concursos para docentes; 

 Recepção de lista “Notificação de Duplicatas”; 

 Informação sobre Anais do ISCB&I; 
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 Encaminhamento de formulários de cadastro nacional da Revista Gerência da 

Informação; 

 Convite do IBICT à ABEBD para fazer parte da “CB-CDU” como membro efetivo; 

 Encaminhamento do calendário do Biênio 1988/89; 

 Ajuste das disciplinas a descoberto; 

 Ampla discussão a respeito do interesse de professores para ministrarem a disciplina 

BDC 1312; 

 Solicitação e decisão quanto a disposição de professor para programar e ministrar um 

curso sobre Normas Técnicas para apresentação de trabalhos, 

 Aprovação do item inserido em Pauta da Reunião: Projeto de consultoria da professora 

Amélia a ser realizado na PUCCAMP; 

 Circulação de propostas do CEPE entre os professores para decisão; 

 

ATA 166 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 29/03/1988 – p. 86 

Pauta da reunião: 

 Aprovação das atas 164, 165 e Extraordinária de 07/03/1988; 

 Solicitação aos professores da devida assinatura da folha ponto; 

 Pedido de colocação de quadro de distribuição das horas de trabalho de professores 

nas portas das salas; 

 Informes sobre reunião do Conselho Departamental do CED; 

 Período de realização de reuniões do BDC; 

 Criação de um arquivo no BDC com cópias de publicações de professores do 

Departamento, artigos, apostilas de cursos, dentre outros; 

 Informes sobre uso da cota de xerox; 

 Informes sobre uso dos armários do corredor do BDC; 

 Proposta de Política de Pesquisa e Extensão da UFSC; 

 Informes sobre edital de convocação para eleição da CPPD; 

 Ampla discussão e conclusões a respeito da proposta de critérios do BDC para licença 

especial; 

 Aprovação de propostas de modificações nas Resoluções nº 005 e 006/CEPE/86; 

 Aprovação de proposta de modificação na Resolução nº 040/CEPE/86; 

 Aprovação de proposta de definição do perfil do Bibliotecário; 

 Encaminhamento de relatórios das atividades desenvolvidas pelas professoras Marília 

e Amélia; 

 Encaminhamento de relatórios de viagem das professoras Marília e Amélia; 

 Comunicado sobre convite à professora Regina Célia para ministrar curso sobre 

Bibliometria; 

 

ATA 167 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/04/1988 – p. 87 

Pauta da reunião: 

 Informes referentes a reunião do CED do dia 13/04/1988; 

 Informação a respeito do direito aos professores com mais de 14 créditos de carga 

didática à GRAPE; 

 Comunicado sobre a criação de comissão para estudar Planos Departamentais; 



103 
 

 Informes sobre o adiamento de eleições do CPPD; 

 Informes sobre a leitura do Parecer expedido na CPPD para o PTD do BDC de 88.1; 

 Informes a respeito da situação atual do CED; 

 Informação sobre a viagem do professor Francisco e substituição do mesmo em Chefia 

Departamental; 

 Comissão de criação para análise da progressão vertical da professora Armi; 

 Transferência do item: Distribuição de disciplinas para 88.2, para uma reunião 

extraordinária a ser realizada; 

 Aprovação do relatório final do II CEIT; 

 Aprovação da solicitação de afastamento da professora Adélia; 

 Composição da Comissão Organizadora do Seminário sobre Prática Desportiva, sem 

manifestação de interessados; 

 Transferência do item: Proposta da comissão designada pela Portaria nº 018/BDC/88 

para a reunião extraordinária a ser realizada; 

 Discussão, votação e aprovação mediante observação da proposta para gozo de licença 

especial; 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião Extraordinária do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação      da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/04/1988 – p. 88 

Pauta da reunião: 

 Leitura do Ofício Circular nº 002/CTE/88; 

 Informes sobre cancelamento do convite de viagem do professor Francisco; 

 Destaque sobre a importância da criação do curso de especialização em Informação 

Tecnológica; 

 Discussão sobre proposta de transformação do CEIT em curso permanente na UFSC; 

 Discussão sobre as propostas: implantação da disciplina Metodologia da Pesquisa 

Bibliográfica e atribuição de horas para os créditos das disciplinas BDC 1437, BDC 

1438 e BDC 1506; 

 Distribuição de disciplinas para o PTD 1988.2; 

 Relato sobre o projeto do II CEARQ; 

 Extinção do convênio CNPQ/UFRJ – Telex; 

 Aprovação da indicação da professora Neusa para compor o colegiado do BBD; 

 Sugestão e aprovação de acréscimo de informações ao Projeto de Pesquisa da 

professora Kátia; 

 Leitura e discussão a respeito do documento remetido pelo presidente da FAPEU; 

 

ATA 168 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 26/04/1988 – p. 89 – 90 

Pauta da reunião: 

 Informes sobre a possibilidade de avaliação do Projeto Piloto de Incentivo didático 

Científico; 

 Informes sobre o trâmite de Projetos de Pesquisa e Extensão; 

 Informes sobre a aplicação do item 6 da Portaria nº 041/GR/88; 

 Informes sobre a solicitação de recursos ao IBICT para custeio de despesas de 

professores; 

 Informes sobre a realização do 1º curso de Aperfeiçoamento em Arquivos Públicos; 
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 Aprovação da solicitação de mudança do regime de Trabalho da professora Margarete; 

 Aprovação do projeto do II CEARQ; 

 Comunicado sobre o arrolamento de assuntos particulares no quadro de horários dos 

professores; 

 Aprovação da saída de dois professores em Licença Especial; 

 Aprovação da redistribuição das disciplinas do BDC que serão ministradas no 

próximo semestre; 

 Aprovação da solicitação de retorno à UFSC dos professores que encontram-se a 

disposição; 

 Sugestão de elaboração de documento solicitando o retorno dos professores para 

atuarem no BDC já no próximo semestre; 

 Aprovação da solicitação da Remessa da Telex aos órgãos competentes; 

 Informes sobre o andamento dos trabalhos do II SCB&I; 

 Comunicado sobre o andamento vagaroso das obras de construção do espaço físico da 

biblioteca setorial do CED; 

 

ATA 169 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/05/1988 – p. 90 – 92 

Pauta da reunião: 

 Aprovação das atas 166, 167, 168; 

 Solicitação de afastamento da professora Amélia; 

 Solicitação de indicação de professores para o colegiado do curso de BBD; 

 Informes sobre a substituição do prefixo telefônico da UFSC de 339 para 319; 

 Informes sobre a ampliação dos ramais internos e da construção de uma nova central 

telefônica; 

 Criação de uma comissão para estabelecer normas para o processo eleitoral da direção 

do CED formada por professores do MEN, BDC e EED e servidores e discentes do 

CED; 

 Informes para o recebimento de verba de diárias e passagens para professores; 

 Aprovação da homologação do Concurso Público para professores; 

 Aprovação do relatório final do III CEIT; 

 Aprovação com sugestões de alteração do Parecer da comissão, referente ao Colégio 

de Aplicação; 

 Aprovação da solicitação de alteração de regime de trabalho; 

 Solicitação do coordenador do curso de graduação de Letras ao BDC da disciplina 

para substituição da FIL 1115 e da presença de um professor do BDC naquela 

coordenadoria para fornecer esclarecimentos a respeito, através do Ofício nº 

027/CGL/88; 

 Encaminhamento do Ofício nº045/88, solicitando recursos para substituição de 

funcionários que se encontram em licença especial; 

 Manifestação da falta de meios para a substituição de funcionários com licença 

especial; 

 Negação da solicitação de contratação de professores, através do processo 

PTDBDC/87.2; 

 Solicitação de demissão do cargo de subchefe do BDC; 

 Aprovação da solicitação de substituição na chefia nos dia 11 e 12, feita pelo professor 

Francisco; 
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 Aprovação do processo nº 002023/88-16, sobre progressão funcional; 

 Aprovação do processo nº 002111/88-73, sobre a criação da disciplina optativa 

“Informação para empresa”; 

 Indeferido o processo nº 000997/88-84, sobre a solicitação de licença da professora 

Amélia; 

 Aprovação do processo nº 001081/88-79, sobre a solicitação de licença da professora 

Márcia; 

 Aprovação do processo nº 002150/88-25, sobre solicitação de licença especial da 

professora Maria Terezinha; 

 Aprovação do processo nº 001947/88-41, sobre a solicitação de afastamento da 

professora Amélia para ministrar curso sobre Marketing em Bibliotecas e Sistemas de 

Informação; 

 Solicitação e indicação de professores para a composição do Colegiado do curso 

(BBD), através do Ofício nº 021/BBD/88; 

 Aprovação da demissão do cargo de subchefia da professora Marília; 

 Consulta a ser feita pelo professor Francisco para o preenchimento da vaga de 

subchefe; 

 

ATA 170 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/05/1988 – p. 92 – 93 

Pauta da reunião: 

 Aprovação da apreciação da ata 169; 

 Aprovação da solicitação de inserção do item “Eleição para Direção do CED”; 

 Informes sobre a resolução nº 077/CUN/86; 

 Informes sobre o recebimento de relatório anual – 1987 e relatório de atividades – 

1984/1988; 

 Informes sobre o afastamento da professora Mara e solicitação de retorno da 

professora Regina; 

 Comunicado sobre a inserção de taxa de inscrição do I Simpósio Catarinense de 

História e Documentação Empresarial; 

 Aprovação da solicitação de afastamento e diárias da professora Adélia, através do 

processo nº 002521/88-13; 

 Aprovação da solicitação de afastamento e diárias do professor Alvaceli, através do 

processo nº 002520/88-42; 

 Informes sobre a eleição para a direção do CED gestão 1988/1992; 

 Aprovação da proposta sobre o planejamento de viagens; 

 

ATA 171 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/05/1988 – p. 93 – 94 

Pauta da reunião: 

 Aprovação da apreciação da ata 170; 

 Informes sobre períodos não assinados na folha ponto; 

 Aprovação das assinaturas na devida folha, dispensando os registros de horários; 

 Informes sobre a eleição para a direção do CED; 

 Informes sobre o recebimento do Ofício Circular nº 005/GR/88; 

 Informes sobre o encaminhamento de análise da negativa de cumprimento de decisão, 

através da Portaria nº 117/PRE/88; 
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 Informe sobre a aprovação da supressão do Artigo 75 do Regimento Geral da UFSC; 

através do Ofício Circular nº 014/PRE/88; 

 Informes sobre a suspensão da aplicação da Resolução 048/CEPE/88; 

 Informes sobre a alteração curricular através da Portaria nº 112/PRE/88; 

 Solicitação de dedicação integral da professora Marília ao curso de Pós-Graduação em 

Administração, através do Ofício nº 022/CPGA/88; 

 Solicitação de disponibilidade da professora Armi para a BU por 10 horas semanais 

através do Ofício nº 046/BU/88; 

 Informes sobre a nova redação do Estatuto e do Regimento Geral da UFSC, através da 

Resolução nº 045/CUN/88 e da Portaria nº 112/PRE/88; 

 Aprovação da apresentação do relatório de viagem do professor Francisco; 

 Aprovação do Projeto de Pesquisa da professora Neide, através do processo nº 

0027734/88-46; 

 Aprovação do Projeto de Pesquisa e Extensão do BDC 1987.1/88.2; 

 Aprovação do Projeto de Extensão da professora Armi, através do processo nº 

002825/88-08; 

 Aprovação do Plano de Trabalho do BDC, 1988.2; 

 Aprovação da solicitação de afastamento, diárias e passagens do professor Francisco, 

através do processo nº 002725/88-55; 

 Comunicado sobre o II CEARQ; 

 Comunicado sobre aquisição de micro computador; 

 Informes sobre o problema de não disponibilidade de pessoal de apoio no CED; 

 Breve relato dos professores participantes do II Seminário Catarinense de História e 

Documentação Empresarial; 

 

ATA 172 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 14/06/1988 – p. 94 – 95 

Pauta da reunião: 

 Solicitação de afastamento da professora Adélia; 

 Aprovação da alteração do período de consultoria da professora Amélia; 

 Informes sobre a publicação da resolução que aprova o convênio com entidades que 

regularizarão o II SCB&I; e Portarias que concedem licença especial para professores; 

 Informes sobre a reunião que discutiu sobre as dificuldades de contratação de 

professores substitutos; 

 Informes sobre o recebimento de documentos do Departamento de Biblioteconomia da 

Universidade Federal de Pernambuco, que divulga a produção dos professores; 

 Aprovação da solicitação de progressão de categoria da professora Mara, através do 

processo nº 002616/88-10; 

 Aprovação do relatório final do I CEARQ, através do processo nº 017061/88-19; 

 Aprovação da solicitação de afastamento da professora Adélia, através do processo nº 

017061/88 – 19; 

 Solicitação da correção das referências do Notícias do BDC nº 02/88; 

 Informes sobre a apresentação da cópia do Banco de Dados das pesquisas da UFSC; 

 Solicitação de atualização dos cadastros de pesquisas dos Departamentos; 

 Solicitação de cópia dos Projetos de Pesquisa e seus relatórios; 

 Comunicado sobre a disposição do cargo de coordenador de pesquisa do BDC; 
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 Aprovação sobre as atividades relacionadas à Coordenadoria de Pesquisa que ficará ao 

encargo da chefia do BDC; 

 Informes sobre a indicação do nome da professora Neide para compor chapa para a 

eleição da direção do CED; 

 

ATA 173 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação      da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 08/06/1988 – p. 95 – 96 

Pauta da reunião: 

 Informes sobre a solicitação do Pró- Reitor; 

 Informes sobre a elaboração de uma comissão que irá estudar a regulamentação da 

constituinte no aspecto educação; 

 

ATA 174 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/08/1988. – p. 96 – 98. 

Pauta da reunião: 

 Agradecimento à professora Kátia; 

 Solicitação de prorrogação de afastamento da professora Carmen; 

 Solicitação de afastamento da professora Adélia; 

 Solicitação de criação de grupo de estudos; 

 Informes sobre solicitação de abertura de concurso para professor; 

 Informes sobre apresentação de ementa para alteração curricular; 

 Informes de reposta de ofício encaminhado ao Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas da UNAM; 

 Aprovação da resolução nº 086/CUN/88; 

 Informes sobre encaminhamento de material; 

 Informes sobre cópia assinada e licenciada pela Unesco; 

 Informes sobre comunicado de coordenação de mesa redonda sobre ensino de 

classificação e linguagens documentárias; 

 Informes sobre Portaria nº 342; 

 Informes sobre cópia de Decreto Lei nº 2.433; 

 Aprovação da solicitação de transferência da professora Liane para a UFPR, através 

do processo nº 002.217/88-27; 

 Aprovação de proposta da professora Kátia, através do processo nº 017344/88-71; 

 Aprovação de solicitação de afastamento, passagens e diárias da professora Kátia, 

através do processo nº 018149/88-11; 

 Comunicado do professor Francisco que passagens e diárias não serão liberadas 

devido à falta de verba; 

 Aprovação da solicitação de transferência da professora Regina para a UFRJ; 

 Aprovação na proposta de mudança de plano de ensino de disciplina ministrada pela 

professora Amélia, através do processo nº 017445/88-32; 

 Aprovação da solicitação de criação de um grupo de estudos especializado, através do 

processo nº 018481/88-31; 

 Aprovação de solicitação de afastamento, diárias e passagens da professora Adélia, 

através do processo nº 017476/88-66; 

 Informes sobre palestra referida pela professora Marília; 

 Informes sobre a participação do professor Francisco em eventos, e apresentação de 

relatório; 



108 
 

 

ATA 175 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 23/08/1988. – p. 98 – 99. 

Pauta da reunião: 

 Aprovação da apreciação das atas 173 e 174; 

 Informes sobre festa de confraternização do BDC; 

 Informes sobre cópia de proposta da CPPD; 

 Informes sobre solicitação de liberação da professora Maria Margarete; 

 Informes sobre realização de reunião na direção do Centro; 

 Informes sobre programa da disciplina que substituirá Fil 1115 no currículo do curso 

de Letras; 

 Informes sobre processo relativo à relatório de Pesquisa e Extensão do BDC; 

 Informes sobre realização de seminário; 

 Informes sobre posse da chefia e subchefia do departamento do curso de 

Biblioteconomia; 

 Solicitação para que os professores divulguem a publicação “Cadernos do CED”; 

 Aprovação de solicitação de afastamento da professora Regina para a UFRJ, através 

do processo nº 01791/88-02; 

 Aprovação de encaminhamento de projeto, através do processo nº 018582/88-49; 

 Aprovação de apresentação de proposta para alteração curricular de disciplinas 

ofertadas pelo BDC; 

 Informes sobre preenchimentos de vagas para o curso de Biblioteconomia; 

 Comunicado do professor Francisco sobre palestra a ser realizada; 

 Informes sobre reunião do Conselho Departamental do CED; 

 

ATA 176 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 31/08/1988. – p. 99 – 100. 

Pauta da Reunião: 

 Informes de recebimento da resolução nº 025/CEPE/88; 

 Informes sobre reunião realizada no dia 25; 

 Informes sobre recebimento de convite para o encontro da REPIDISCA ; 

 Informes sobre Ofício Circular nº 04-88/ABEBD, referente à fatura a ser paga a 

ABEBO; 

 Comunicado sobre recebimento de formulários e aprovação da solicitação de 

transferência das professoras Liane e Regina; 

 Informes sobre propostas de alteração curricular do curso de Biblioteconomia; 

 Informes sobre o número de vagas, entradas anuais, o rol de disciplinas obrigatórias e 

optativas e o número de créditos para cada uma dessas disciplinas do curso de 

Biblioteconomia; 

 Informes sobre a sugestão da formação de Comissão de Análise para propostas de 

Disciplinas apresentadas; 

 Informes sobre os Seminários de Avaliação do Curso; 

 Comunicado sobre o comportamento anormal de uma das alunas da Professora Neide; 

 Comunicado sobre a realização de viagem com a turma da 8ª fase; 

 Comunicado sobre a participação da Professora Katia na 10ª Bienal Internacional do 

Livro em São Paulo. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/ CED 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO/ 

BDC 

SUBGRUPO 011.1 ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS 

ATAS 

ANO: 1988 A 1995 

CAIXA 01 

DOC 004 - Livro Nº 04 

 

Livro de Atas, Nº 04, de 13/09/1988 a 31/11/1995. BDC. Atas nº 177 a 258 

 
ATA 177 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/09/1988. – p. 01 – 05. 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre o pedido de retorno imediato da Professora Regina para o BDC; 

 Solicitação da relação das disciplinas e os respectivos Professores ministrantes pelo 

BDC e BBD, do semestre 1989.1; 

 Comunicado sobre a reunião que tratou sobre a proposta de alteração curricular; 

 Informes sobre a realização da reunião em que se elegeu o Diretor, Vice-Diretor e 

representantes nos órgãos deliberativos do CED; 

 Informes sobre a reunião promovida pela Diretoria da BU com o Departamento e 

coordenadores de curso do mesmo centro; 

 Informes sobre a quitação dos livros comprados pela BU; 

 Informes sobre a definição padrão dos horários de atendimento das bibliotecas 

setoriais; 

 Aviso sobre a necessidade da listagem de pedidos de aquisição dos livros à serem 

adquiridos; 

 Informes sobre a aquisição de computadores e das mudanças de espaço físico da BU; 

 Informes sobre os materiais audiovisuais; 

 Informes sobre o recebimento do processo da Câmara de ensino; 

 Informes sobre o recebimento do expediente do IBICT, referente à 1º reunião do 

grupo 

 Informes sobre o convite para participação no Seminário à ser promovido pelo CIN no 

RJ; 

 Aprovação do processo nº 018982/88-27, que trata do pedido de liberação da 

Professora Margarete, para prestar consultoria na forma de aulas de catalogação; 

 Aprovação do processo S/Nº, referente ao relatório final do II SCBDI; 

 Discussão e solicitação de um prazo maior para tratar sobre o processo S/Nº, referente 

ao Programa de Ensino da disciplina Orientação Bibliográfica; 

 Aprovação do processo S/Nº, referente ao afastamento da Professora Adélia para 

participar do IV Seminário Nacional ABRACOR, no Rio Grande do Sul; 

 Aprovação do relatório semestral 88.1 da Professora Estera; 

 Aprovação do processo nº 018867/88-99, referente ao pedido de afastamento da 

Professora Amélia, para concluir sua tese de doutorado; 

 Apresentação do Plano de Ação do BDC de 1989; 
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 Discussão sobre o processo nº 019227/88-32, referente à mudança da guarda de 

formação da Professora Marília; 

 Aprovação do processo nº 019240/88-09 referente ao pedido de afastamento da 

Professora Kátia; 

 Aprovação das solicitações de licença das Professoras Alvaceli e Liene; 

 Discussão e aprovação dos itens 9º, 10º e 11º, conforme decisão; 

 Solicitação da Professora Marília, para que conste em ata algumas de suas 

considerações; 

 Discussão e esclarecimentos quanto à solicitação de afastamento; 

 Renovação do pedido de afastamento da Professora Alvaceli; 

 Baixou-se em diligência o processo referido; 

 Aprovação do afastamento da Professora Kátia 

 Aprovação do parecer de licença especial; 

 Distribuição da alteração dos currículos, com as propostas curriculares. 

 

 

ATA 178 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/09/1988. – p. 05 – 07. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da inclusão de dois itens na pauta; 

 Comunicado sobre a correspondência da UFP; 

 Solicitação da liberação da Professora Armi para prestar assessoria à BU; 

 Informes sobre o recebimento dos convites da Confederação Nacional da Indústria 

(DAMPI) 

 Informes sobre o pedido de transferência das Professoras Juliana e Ana Regina do RS 

para SC; 

 Distribuição das disciplinas alocadas aos Professores do BDC para 1989.1; 

 Apresentação e informações sobre sua referida distribuição; 

 Discussão sobre a distribuição das disciplinas e dos pedidos de afastamentos; 

 Informes sobre a necessidade de substitutos para os cargos de chefia e subchefia do 

BDC; 

 Informes e sugestões sobre a alocação de créditos as Professoras Terezinha e Marília; 

 Sugestão de nomes para o cargo de subchefia e chefia; 

 Discussão e dúvidas sobre as sugestões feitas, na qual foram divididas em A, B e C; 

 Ampla discussão sobre os itens A, B, e C; 

 Aprovação de no mínimo 8 créditos por Professor no item A; 

 Aprovação de uma nova eleição para chefia e sua duração de dias, anos no item B; 

 Aprovação para que as solicitações sejam feitas ao colegiado quando as assessorias e 

consultorias possuam no mínimo 1 mês; 

 Retirado da pauta o processo nº 019227/88-32, referente ao curso de formação de pós-

graduação em Mestrado; 

 Aprovação do Plano de Ação do BDC para 1989; 

 Informes sobre a oferta da disciplina Orientação Bibliográfica em três turmas; 

 Discussão e devolução à Professora Armi sobre a proposta de programa das 

disciplinas, para que seja aprimorado; 

 Aprovação e discussão do processo nº 018688/88-70, referente ao Programa da 

disciplina Orientação Bibliográfica; 
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 Aprovação do quadro de afastamento para pós-graduação 

 Aprovação e criação de uma Comissão para analisar a proposta de critérios dp CPPD 

para progressão de docentes 

 Informes e reformulações sobre a minuta encaminhada ao Reitor da UFSC. 

 

ATA 179 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/10/1988. – p. 07 – 09. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das alterações na pauta da ata; 

 Adiada a aprovação da ata 177º para que os professores tivessem tempo para ler as 

mesmas; 

 Informes sobre a oferta  da disciplina Orientação Bibliográfica em três turmas; 

 Informes sobre a correspondência do curso de Jornalismo, que trata do pedido de 

disciplina BDC 1304; 

 Informes sobre a aprovação do pedido de transferência da Professora Liane  pela 

CEPE; 

 Recebimento do ofício da professora Ana Regina, referente ao seu pedido de 

transferência para a UFSC; 

 Informes sobre o ofício circular, enviado às universidades de todo o país, para que os 

Professores manifestassem interesse em se transferir para a UFSC; 

 Informes sobre o recebimento da correspondência referente à transferência da 

Professora Regina para a UFRS; 

 Informes sobre a disponibilidade  da Professora Pamela para ministrar uma palestra 

sobre „‟Automação de bibliotecas universitárias‟‟ em dezembro; 

 Manifestação da Professora Margarete pela não aceitação da prestação de assessoria à 

BU em 89.1; 

 Comunicado sobre a participação da Professora Margarete como representante do 

BDC em 3 sessões de Palestra do Seminário de Lei das Diretrizes e Bases; 

 Aprovação do processo S/Nº, referente à proposta de programas das disciplinas 

„‟Organização de Bibliotecas‟‟ e „‟Planejamento de Serviços de Bibliotecas‟‟; 

 Discussão e aprovação do programa de disciplinas após o parecer da comissão; 

 Aprovação da sugestão para que a disciplina „‟Automação de Bibliotecas‟‟ seja 

ofertada nas fases finais;  

 Discussão dos assuntos referentes à troca de tema de TCC das alunas da Professora 

Amélia que se encontra de licença; 

 Aprovação do processo nº 019227/88-32, referente ao pedido de aumento de horas da 

Professora Marília, para que a mesma possa fazer Pós-Graduação; 

 Aprovação do processo n° 019467/88-46, que trata da solicitação de liberação da 

Professora Armi para que ela preste assessoria à BU; 

 Aprovação do processo nº 019465/88-11, que trata da solicitação de afastamento do 

Professor Francisco, para participar de um seminário no RJ; 

 Aprovação de baixa do processo nº 019377/88-55, em diligência, por falta de 

conclusão;  

 Aprovação do processo nº 019632/88-51, que trata do Projeto de pesquisa da 

Professora Margarete; 

 Aprovação do processo S/N° referente à solicitação de diárias da Professora Neusa, 

para realizar uma viagem de estudos; 
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 Discussão referente ao processo nº 017591/88-02, que trata do pedido de transferência 

da Professora Regina; 

 Aprovação do documento anexo ao processo nº 017591/88-02; 

 Aprovação referente à decisão de cada Professor encaminhar suas propostas e 

sugestões à chefia do Departamento, sobre a „‟Reforma Universitária‟‟; 

 Pedidos de nomes de Professores para representante titular do BDC na APUFSC; 

 Aprovação da sugestão da Professora Maria Margarete como suplente. 

 

ATA 180 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/10/1988. – p. 09-11. 

Pauta da Reunião: 

 Votação e aprovação das atas 177 e 178; 

 Informes sobre o debate dos candidatos à prefeitura de Florianópolis, com o enfoque 

na educação; 

 Informes sobre o „‟Seminário de Leis de Diretrizes e Bases‟‟; 

 Convite para os Professores participarem do „‟Ciclo de palestras sobre informação 

tecnológica para pequena e média empresa‟‟; 

 Solicitação à coordenadoria do curso de informações com a previsão do número de 

reuniões do Colegiado no ano 1989; 

 Aprovação do parecer referente à transparência da Professora Liane para à UFPR; 

 Informes sobre a reunião que tratou sobre a contratação  de Professores para o BDC e 

o retorno da Professora Mara Eliane; 

 Apresentação do relatório sobre a participação do Professor Francisco no seminário no 

RJ; 

 Informes sobre o recebimento do relatório da Professora Maria, referente à sua 

participação como ministra do curso „‟Atualização Profissional sobre o CCAA-Z‟‟; 

 Informes sobre a realização da última reunião do conselho Departamental do CED 

para tratar do processo referente aos créditos à serem adotados no ingresso de alunos 

no CA e a extinção da comissão de espaço físico; 

 Informes sobre o andamento e as questões orçamentárias da IV CEIT; 

 Pedido de nomes para coordenador as reuniões da IV CEIT; 

 Sugestão do nome da Professora Amélia para ser coordenadora das reuniões da IV 

CEIT, na qual será confirmado com o chefe do BDC; 

 Informes à respeito da utilização de recursos do II SCBDI; 

 Pedido de sugestões e decisões quanto as compras das necessidades do BDC; 

 Aprovação do processo nº 019467/88-46, referente à solicitação da liberação da 

Professora Armi para prestar assessoria à BU; 

 Aprovação do processo nº 019377/88-55, referente ao projeto de pesquisa do 

Professor Francisco; 

 Aprovação do processo nº 022298/88-59, referente à solicitação da Professora Marília 

de afastamento, diárias e passagem para participar do 3ºENBI em Brasília; 

 Discussão sobre a participação da Professora Neide no CEPE e os horários das 

reuniões comunicado sobre a criação de uma comissão para analisar as solicitações de 

transferência das Professoras Ana Regina e Juliana; 

 Comunicado sobre a circulação do quadro de relatório das atividades para e pelos 

Professores; 

 Pedido para que os alunos de Biblioteconomia sejam liberados para participar da 

assembleia que trata sobre a disciplina e outros assuntos do curso; 
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 Aviso de que os alunos da Biblioteconomia não estão dispensados das aulas, devido à 

solicitação não ter sido feita através do Pró-Reitor de ensino; 

 

ATA 181 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/11/1988. – p. 12-13. 

Pauta da Reunião: 

 Pedido e aprovação para que, mesmo não tendo sido passado à limpo, o relatório do 

Plano departamental 89.1, seja apreciado nesta reunião; 

 Não aprovação das atas 179º e 180º, devido a falta de leitura de alguns Professores; 

 Informes sobre o choque de datas entre a formatura da Biblioteconomia e a festa de 

confraternização; 

 Solicitação à CEPE da cópia do processo da disciplina BDC 1120; 

 Informes sobre o recebimento do ofício circular do DAP; 

 Informes sobre o recebimento do ofício circular da coordenadoria do SBPSO; 

 Informes sobre a inclusão do projeto de micros; 

 Aprovação do processo n° 022364/88-70, referente ao Projeto de Extensão da 

Professora Maria Terezinha; 

 Aprovação do processo nº 22964/88-71, referente ao Plano Departamental 89.1; 

 Informes sobre a criação de uma comissão para tratar dos processos nº 019786/88-24 e 

nº 019938/88-71, referente ao pedido de transferência das Professoras Ana Regina e 

Juliana; 

 Não aprovação da solicitação da Professora Ana Regina; 

 Aprovação da transferência da Professora Juliana; 

 Comunicado sobre a impossibilidade da Professora Terezinha coordenar o IV CEIT; 

 Aceitação da Professora Amélia para coordenar o IV CEIT; 

 Levantamento de questões e sugestão de nomes para a chefia e subchefia do 

Departamento; 

 Informes sobre a aprovação do afastamento da Professora Kátia pelo CEPE. 

 

ATA 182 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/11/1988. - p. 13-14. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 179º e 180º 

 Informes sobre a vinda da Professora Pâmela; 

 Informes sobre o andamento da transferência do material bibliográfico; 

 Informes sobre a transferência da Professora Mara; 

 Informes sobre o curso de Micro Isis; 

 Informes e leitura do relatório da comissão de análise das disciplinas BDC 1436,1437 

e 1438; 

 Aprovação do pedido da Professora Margarete participar de um curso no auditório da 

Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina; 

 Aprovação da criação de uma comissão para analisar o manual do TOC; 

 Aprovação e justificativa das solicitações dos abonos de férias dos Professores; 

 Informes sobre a assembleia do APUFSC; 

 Informes sobre a festa de confraternização; 

 Comunicado sobre a disponibilidade da Professora Liene para colaborar com a BU. 
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ATA 183 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 22/02/1989. – p. 14-15. 

Pauta da Reunião: 

 Esclarecimentos sobre a designação de cargo para subchefe; 

 Informes sobre o relatório de viagem da Professora Adélia; 

 Informes sobre a não aprovação do projeto apresentado pelo BDC à FULBREI GHT 

COMISSION; 

 Convite para a participação no projeto sobre banco de dados; 

 Informes aos Professores quanto aos prazos para preencher os formulários de viagens 

de estudos; 

 Pedido para que seja agilizado o processo de transferência da Professora Juliana; 

 Informes sobre questões orçamentárias para 1989; 

 Informes sobre o recebimento do ofício circular 001/PRE/89, referente ao pedido para 

minimizar os prejuízos pela falta de Professores; 

 Aprovação da bibliotecária Regina para substituir a Professora Marília; 

 Aprovação do processo vertical das Professoras Cláudia e Estera; 

 Aprovação da distribuição das disciplinas; 

 Aprovação do programa da disciplina BDC 1336; 

 Comunicado da Professora Margarete, referente a sua interrupção das férias; 

 Informes da Professora Armi sobre sua participação no 8º Congresso Nacional do 

Andes; 

 Informes sobre a circulação da documentação para tratar da lei 4084 referente a 

Associação Paulista de Bibliotecários; 

 Sugestão de criação de uma comissão para tratar da lei 4084. 

 

ATA 184 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/03/1989. – p. 16. 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre o recebimento da portaria 001/CED/89 e do ofício circular nº 

05/89/Mec./59/SEPLAN; 

 Discussão sobre a chefia do BDC; 

 Esclarecimentos da Professora Márcia sobre os acontecimentos no BDC referentes a 

aceitação da chefia do BDC; 

 Decisão de fazer a redistribuição da disciplina, Arquivística; 

 Aceitação da Professora Márcia para ser chefe temporário do BDC, até a realização 

das eleições. 

 

ATA 185 - Ata da Reunião do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/03/1989. – p. 16-17. 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 181, 182, 13, e 184; 

 Informe sobre a aprovação da transferência da professora Juliana; 

 Informe sobre a reunião que tratou da substituição da funcionária Cristina; 

 Discussão referente ao orçamento do CED para 1989; 
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 Aprovação da criação de uma comissão para tratar da elaboração do documento com 

as necessidades do BDC; 

 Aprovação das questões que envolvem a orientação dos professores nas disciplinas 

BDC 1436 em 89.2; 

 Aprovação do processo nº 002/89-41, referente ao relatório final do II CEARQ; 

 Informes sobre a campanha “SOS Universidades”; 

 

 

ATA 186 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/04/1989 – p.17 - 19 

Pauta da reunião: 

 Informes sobre a nova norma de procedimentos para arquivamento dos documentos, 

adotada pela secretaria; 

 Informe sobre o convite feito ao Sr. Eugênio para proferir uma palestra; 

 Aprovação da ata 185; 

 Aprovação do processo nº 000977/89-58, referente ao Projeto de Consultoria da 

professora Amélia; 

 Aprovação do processo nº 023772/88-23, referente às propostas de atribuições da 

Secretaria do BDC; 

 Aprovação do processo nº 000772/89-45, referente à solicitação de licença especial 

das professoras Adélia e Neusa; 

 Informes e discussão a cerca do comunicado que a coordenadora do II CEARQ fez, 

avisando que devolveu o relatório final do II CEARQ com as correções solicitadas; 

 Decisão de devolver o processo para que sejam feitas as correções que não foram 

providenciadas; 

 Informes sobre a não execução da pesquisa da professora Margarete, devido a mesma 

exercer “pro-tempore”, a sub chefia do BDC; 

 Informes da professora Amélia sobre sua participação como consultora na PUCCAMP 

e, sobre o pedido de afastamento para concluir sua tese; 

 Informes sobre a proposta da reforma acadêmica discutida pelo CEPE; 

 Informes sobre o estudo do anteprojeto da Lei nº 4084; 

 

ATA 187 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/05/1989 – p. s/n 

Pauta da Reunião: 

 Iniciou-se a eleição para chefe do BDC; 

 Eleição por unanimidade da professora Maria Margarete como chefe do Departamento 

BDC; 

 Eleição da professora Márcia Pereira Veras como sub chefe doo Departamento BDC; 

 

ATA 188 REUNIÃO EM CARÁTER EXTRAORDINÁRIO - Ata da Reunião do Colegiado 

do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Data: 24/07/1989 – p. 20 - 21 

Pauta da Reunião: 

 Discussão sobre o processo nº 002524/89-84, referente à solicitação da associação dos 

professores pedindo a reconsideração da decisão do CEPE; 
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 Informes sobre o X Encontro de Pesquisadores em Educação da Região Sul; 

 Aprovação por unanimidade da permanência do calendário acadêmico de 1989; 

 

ATA 189 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/08/1989 – p. 21 - 22 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 186 e 188; 

 Boas vindas às professoras Liene e Alvaceli; 

 Informes sobre a circular da diretora do DP (n. 032/DP/89), referente ao levantamento 

quantitativo do número de pessoas com aposentadoria prevista; 

 Informe sobre o anteprojeto da Lei; 

 Informes sobre o relatório de pesquisa do professor Francisco; 

 Substituição da professora Adélia na Revista do CED; 

 Informe sobre o afastamento da professora Amélia; 

 Aprovação do processo nº 000977/89-58, referente ao projeto de consultoria da 

professora Amélia; 

 Aprovação do processo nº 001526/89-74, referente ao curso de atualização 

profissional DOBRE o AACR – 2; 

 Aprovação do processo nº 002470/89-57, referente à progressão funcional vertical da 

professora Maria Margarete; 

 Aprovação do processo nº 002594/89-60, referente ao afastamento da professora 

Armi; 

 Redistribuição das disciplinas BDC 1506, BDC 1330 e BDC 1308 enquanto a 

professora Armi estiver de licença; 

 Aprovação da redistribuição das disciplinas; 

 Aprovação do processo nº 002622/89-01, referente ao Plano Departamental de 89.2; 

 Aprovação do processo nº 002632/89-57, referente ao afastamento das professoras 

Amélia, Márcia e Terezinha para participarem do 15º CBBD, no Rio/01; 

 Lembrete sobre a realização do próximo Seminário Catarinense de Biblioteconomia e 

Documentação; 

 Informe sobre a Assembleia Geral da APUFSC; 

 Comunicado da professora Márcia sobre seu depoimento no Diário Catarinense; 

 Comunicado e pedido de providências sobre a discente que está tendo problemas com 

alguns professores; 

 

ATA 190 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 25/08/1989 – p. 22 - 23 

Pauta da Reunião: 

 Discussão em torno da coordenadoria do curso de Especialização em Informação 

Tecnológica; 

 Informe sobre a não aceitação da professora Amélia para assumir a coordenadoria do 

IV CEIT; 

 Aprovação da professora Kátia para assumir a coordenadoria do IV CEIT; 

 Informes sobre a reunião com o Consulado Francês; 

 Informes sobre a lista de expressão conceitual referente às disciplinas BDC 1437 e 

BDC 1438; 

 Informes sobre os prazos de entrega da lista de Expressão Conceitual; 
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 Sugestão para aumentar o crédito da disciplina BDC 1436; 

 

ATA 191 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/09/1989 – p. 23 – 25 

Pauta da Reunião: 

 Comunicado sobre o Memorando como o pedido aos professores das listagens para 

aquisição de livros e periódicos; 

 Informes sobre a centralização da cota de xerox na Secretaria do CED; 

 Informes sobre o concurso para professor do BDC; 

 Decisão e aprovação da banca examinadora e dos campos de conhecimento; 

 Solicitação de afastamento da professora Amélia para concluir sua tese; 

 Informes sobre o IV CEIT; 

 Decisão de assinar um convênio entre o Ministério de Desenvolvimento da Indústria e 

Comércio da UFSC; 

 Questionamento sobre a colaboração das professoras Amélia e Neide no IV CEIT; 

 Comunicado das professoras Amélia e Neide afirmando que não se comprometerão 

com a IV CEIT, caso consigam aprovação das suas licenças; 

 Aprovação do processo nº 003417/89-18, referente a prorrogação do relatório 

semestral da professora Maria Del Carmem; 

 Aprovação do relatório de participação das professoras Terezinha, Márcia e Amélia no 

15º CBBD; 

 Aprovação do processo nº 003580/89-91, referente a solicitação das professoras para 

ficarem com as disciplinas solicitadas; 

 Aprovação do processo nº 00561/89-30, referente ao relatório da professora Alvaceli; 

 Discussão do processo referente aos Estudos sobre o Currículo do curso de 

Biblioteconomia; 

 Informes sobre a representação do BDC na APUFSC; 

 Informes sobre o curso de Atualização Profissional sobre o CCAA – Z; 

 

ATA 192 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 25/10/1989 – p. 25 - 26 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 189 e 191; 

 Informes sobre o afastamento da professora Armi para o México; 

 Informes sobre o I Encontro Nacional dos Usuários do MICROisis; 

 Aprovação da prorrogação do afastamento da professora Armi; 

 Informes sobre a instalação de um Telefax no gabinete do Reitor; 

 Aprovação do processo nº 04611/89-58, referente a solicitação de afastamento da 

professora Armi; 

 Distribuição das disciplinas para os professores do BDC para o semestre 90.1; 

 Aprovação do processo nº 003880/89-24, referente ao curso de atualização sobre o 

CCAA – Z; 

 Aprovação dos processos nº 003052/89-22 e 004365/89-43, referente às licenças das 

professoras Neide e Amélia; 

 Informes e discussão sobre a proposta de Plano Plurianual de Ação no CED; 
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 Comunicado da participação da professora Terezinha na Comissão de Usuários do 

MICROisis; 

 Comunicado do professor Francisco afirmando seu comprometimento com a 

professora Márcia no 3º Seminário Catarinense de Biblioteconomia e Informação; 

 Questionamentos feitos pela professora Amélia sobre sua ida á USP e sobre aumento 

de cota no xerox; 

 

ATA 193 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/11/1989 – p. 26 - 27 

Pauta da Reunião: 

 Informe sobre a data para os professores entregarem a lista de referências à BU; 

 Informe sobre o afastamento da professora Amélia; 

 Informes sobre o horário de funcionamento da UFSC; 

 Aprovação do afastamento dos professores para participarem do IV CEIT; 

 Aprovação do afastamento da professora Márcia para participar de um curso em 

Caracas; 

 Apresentação do relatório da professora Terezinha sobre sua participação no 

MICROisis; 

 Aprovação da solicitação da professora Terezinha de afastamento para participar da 

reunião da FEBAB; 

 Informe sobre o curso que o SEBRAE realizará; 

 

ATA 194 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/12/1989 – p. 27 - 28 

Pauta da Reunião: 

 Parabenização aos professores; 

 Aprovação do projeto do IV Curso de Especialização e Informação Tecnológica; 

 Aprovação do processo nº 005692/89-95, referente a solicitação de afastamento da 

professora Márcia; 

 Baixou-se em diligência o processo nº 005701/89-84, referente ao pedido de 

afastamento dos professores participantes do IV CEIT; 

 

ATA 195 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/12/1989 – p. 28 

Pauta da Reunião: 

 Aviso sobre a entrega das listas de expressão; 

 Informe sobre a última reunião em que se fará a leitura dos relatórios dos professores 

que estiveram viajando; 

 Discussão do processo nº 005701/89-84, referente a solicitação de afastamento das 

professores para participar da Infotec – México; 

 Ampla discussão do processo nº 005701/89-84; 

 Aprovação do processo nº 005701/89-84; 

 

ATA 196 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/12/1989 – p. 29 
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Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 190, 192, 193, 194 e 195; 

 Informe sobre a professora Mitsi ter assumido o cargo de Professora Assistente para o 

BDC, no dia 27/12/89; 

 Discussão sobre o pedido de prorrogação de afastamento da professora Maria Del 

Carmem para que a mesma termine sua tese de doutorado; 

 Informe sobre a não prorrogação de afastamento da professora Maria Del Carmem; 

 Apresentação e aprovação dos relatórios de viagem das professoras Amélia, Cláudia, 

Kátia, Maria Terezinha e Marília; 

 Aprovação do relatório semestral da professora Estera; 

 Informes referentes ao seminário sobre Informação Empresarial; 

 Informes sobre a Assembleia Geral da APUFSC; 

 Informe sobre a apresentação do relatório da professora Márcia na próxima reunião; 

 

ATA 197 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/04/1990 – p. 30 – 31 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata 195; 

 Informe sobre o curso de treinamento sobre Técnicas de Arquivo; 

 Aprovação do projeto do curso do IV CEIT; 

 Comunicados sobre o NUP; 

 Pedido da Procuradoria Geral da República para que sejam enviados às informações 

referentes aos professores que se afastaram para realizar Pós-Graduação; 

 Informe sobre o orçamento do IV CEIT; 

 Aprovação do processo nº 001028/90-19, referente a solicitação do TER da disposição 

da professora Marília para prestar serviços por um ano; 

 Apresentação do relatório da professora Maria Terezinha; 

 Leitura do relatório de viagem da professora Armi; 

 Informes sobre a aluna Mariza Laranjeira, referente a mesma ter ficado com conceito I 

em BDC 1437; 

 

ATA 198 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/05/1990 – p. 31 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre o curso de Informação Industrial na BU da UFSC; 

 Aprovação do processo nº 002386/90-86, referente a solicitação de afastamento da 

professora Maria Del Carmem; 

 Informes sobre a participação da professora Márcia no I Encontro da Secretaria de 

Estado da Educação; 

 

ATA 199 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/06/1990 – p. 31 - 33 

Pauta da Reunião: 

 Convite para a reunião sobre contenção de despesas nas instituições Federais de 

ensino; 
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 Informe sobreo Ofício nº 013/PRPG/90, referente ao catálogo de publicações anuais 

dos docentes; 

 Convite para a cerimônia de abertura da exposição Arquivo Público – 30 anos; 

 Informe sobre o Ofício nº 054/BU/90, referente a solicitação da disponibilidade da 

professora Maria Del Carmem por 12 horas semanais na BU; 

 Apresentação e informes do projeto do curso de Especialização para Bibliotecários de 

instituições de ensino Superior; 

 Apresentação, discussão e aprovação do processo nº 003468/90-84, referente ao Plano 

Departamental do BDC 90.2; 

 Discussão sobre a próxima Ata da Reunião do Colegiado; 

 Aprovação do processo nº 003213/90-01, referente ao esboço do trabalho 

Normalização da Documentação; 

 Aprovação do processo nº 003240/90-76, referente ao plano do curso de Conservação 

e Restauração de Livros e Documentos; 

 Aprovação do processo nº 003919/90-00, referente ao Projeto de Pesquisa Estudo 

Comparado da disciplina Disseminação da Informação; 

 Comunicado sobre o Boletim da APUFSC; 

 Informes sobre os seminários realizados nas aulas de estágio; 

 

ATA 200 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/08/1990 – p. 33 - 36 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 197, 198 e 199; 

 Informes sobre a edição do livro Obras de Referência: subsídios para uma avaliação 

criteriosa; 

 Convite para o lançamento do livro O Ensino da Biblioteconomia no contexto 

brasileiro; 

 Aprovação do pedido de afastamento da professora Amélia para proferir palestra em 

São Paulo; 

 Solicitação da professora Kátia para se afastar durante a reunião do grupo de trabalho 

ICT/PADCT, em Brasília; 

 Indicação da professora Amélia para participar da comissão de informática do CED; 

 Criação de duas comissões para tratar da organização do IV CEIT e para estudos da 

criação do curso de Pós-Graduação em Biblioteconomia, respectivamente; 

 Comunicado e pedido de nomes de professores para participarem como candidatos do 

Conselho Universitário e no Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Leitura da carta da professora Estera; 

 Aprovação do processo nº 004421/90-56, referente a solicitação de disponibilidade da 

professora Maria Del Carmem; 

 Retirado da pauta os processos nº 004964/90-91 e 005099/90-09; 

 Aprovação do processo nº 005066/90-41, referente a solicitação de afastamento da 

professora Amélia; 

 Aprovação do processo nº 005100/90-88, referente ao encaminhamento do Plano de 

Previsão de afastamento; 

 Aprovação do processo nº 005190/90-71, referente ao encaminhamento da proposta de 

realização do I Encontro de Bibliotecários do Sistema de Bibliotecas da UFSC; 

 Aprovação do processo nº 005217/90-25, referente a solicitação de prorrogação de 

afastamento por 6 meses da professora Estera; 
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 Apresentação do programa da disciplina BDC 1336; 

 Apresentação do relatório de viagem das professoras Adélia, Alvaceli e Márcia; 

 Pedido da professora Cláudia para que seja apresentada a carga horária das suas 

disciplinas de 91.1; 

 

ATA 201 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA: Ata da Reunião do Colegiado do 

Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Santa 

Catarina. 

Data: 30/08/1990 – p. 36 - 37 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação do processo nº 005415/90-99, referente a solicitação da professora 

Amélia de reconsideração do processo nº 005066/90-41; 

 Apresentação do parecer da comissão sobre o referido processo; 

 Discussão sobre o processo; 

 Aprovação do parecer da comissão; 

 

ATA 202 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 18/09/1990 – p. 37 – 38 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 200 e 201; 

 Informes sobre a correspondência referente à solicitação de professores para 

trabalharem no concurso vestibular de 1991; 

 Discussão sobre os processos nº 004964/90-91, 005099/90-09 e 005396/90-46, 

referente às solicitações de licença especial das professoras Kátia, Armi e Estera, 

respectivamente; 

 Discussão sobre as solicitações das professoras Kátia, Armi e Estera; 

 Aprovação das solicitações das professoras Kátia, Armi e Estera; 

 Discussão sobre o horário de atendimento extraclasse da professora Armi; 

 Saída da professora Armi da reunião; 

 Aprovação da relação das disciplinas do BDC, que serão oferecidas em 91.1; 

 Divulgação dos editais do PADCT – II; 

 

ATA 203 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 14/11/1990 – p. 38 - 40 

Pauta da Reunião: 

 Retirada da discussão do Plano Departamental 91.1 da pauta; 

 Leitura do parecer da CEPE referente ao processo nº 006288/90-17, referente ao 

encaminhamento de recursos do processo nº 005602/90-36, da professora Amélia; 

 Discussão longa e votação do parecer da CEPE; 

 Aprovação por 10 votos do parecer da CEPE; 

 Saída do professor Francisco da reunião; 

 Informes sobre o programa das disciplinas do BDC para 91.1; 

 Informes e decisões referentes à licença de gestação da professora Marília; 

 Saída da professora Mitsi da reunião; 

 Informe sobre o interesse em solicitar transferência do Sérgio Brum ao BDC; 

 Convite aos professores referente à palestra O Serviço Prestado à Indústria; 
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 Relato da professora Terezinha sobre sua participação na XI Jornada sul- rio-

grandense de Biblioteconomia e Documentação; 

 Informes sobre a pauta da próxima reunião do BDC; 

 

ATA 204 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/12/1990 – p. 38 - 40 

Pauta da Reunião: 

 Aviso sobre a professora Márcia assumir a chefia do BDC até 31/12; 

 Informes sobre a disposição de sugestões do V CEIT na secretaria; 

 Entrega de relatórios do V CEIT na secretaria; 

 Informe sobre o oferecimento de mais 3 turmas de EPB 5126, BDC 5335, BDC 5424 

e sua redistribuição; 

 Discussão sobre o processo de ajuste de matrícula 91.1; 

 Apresentação dos relatórios de viagem dos professores do BDC; 

 Apresentação dos programas de disciplinas que sofreram alterações; 

 Aprovação e leitura do relatório do IV CEIT; 

 Pedido para que se faça a distribuição do novo currículo dos professores do BDC; 

 

ATA 205 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 18/04/1991 – p. 42 – 43 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata 204; 

 Informes sobre a participação da professora Armi no III CONAD Extraordinário e do 

Plenário dos Servidores Públicos Federais; 

 Informes sobre o prazo para encaminhamento da licença prêmio da professora Márcia; 

 Informes sobre a substituição da chefia do BDC; 

 Informes sobre o Plano Departamental do BDC de 91.1; 

 Aprovação do processo nº 001713/91-36, referente à proposta de projeto do curso de 

especialização para bibliotecários de Ensino Superior; 

 Aprovação do processo nº 001876/91-09, referente ao Projeto de Pesquisa das escolas 

Agro Técnicas de Santa Catarina; 

 Aprovação do processo nº 001875/91-38, referente ao projeto de extensão; 

 Aprovação dos processos nº 001904/91-34 e 002017/91-1, referente às solicitações de 

assessoria das professoras Maria Del Carmem e Juliana à BU; 

 Apresentação do programa de Pós-Graduação do BDC; 

 Informes sobre a solicitação de representantes da UFSC para fazer representação do 

BDC na APUFSC; 

 Informes do professor Francisco sobre sua transferência; 

 Informes da professora Neide sobre a situação dos projetos de pesquisa que ela está 

participando; 

 Informes sobre a recuperação dos alunos da professora Mitsi; 

 Pedido de reunião com a comissão que analisou o programa da disciplina BDC 5440; 

 Entrega de cópias das normas de uso da fotocopiadora do BDC; 

 

ATA 206 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/04/1991 – p. 43 - 44 
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Pauta da Reunião: 

 Informes sobre a aposentadoria da professora Márcia; 

 Informes sobre a participação da professora Juliana no Congresso Brasileiro de 

Reprografia; 

 Informes sobre a contratação da professora Miriam; 

 Pedido de contratação da 3ª colocada para ficar no lugar da professora Márcia; 

 Informes sobre a APUFSC; 

 Aprovação do processo nº 002017/91-19, referente ao assessoramento da professora 

Juliana à BU; 

 Informes e esclarecimentos sobre o I Encontro das Escolas de Biblioteconomia da 

Região Sul; 

 Informes sobre as disciplinas do BDC a serem oferecidos no curso de 

Biblioteconomia; 

 Informes sobre o recebimento da correspondência da Editora UFSC; 

 Comunicado sobre o lançamento da 2ª edição do livro CDU; 

 

ATA 207 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 07/05/1991 – p. 44 - 45 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre a eleição da chefia do BDC; 

 Informe sobre o Ofício Circular nº 01/91; 

 Informes sobre o I Encontro das Escolas de Biblioteconomia da Região Sul; 

 Informes sobre a licença especial; 

 Aprovação da correspondência entregue pelo IBICT; 

 Comunicado sobre o processo nº 002412/91-75, referente à solicitação de licença da 

professora Estera; 

 Aprovação dos informes referentes à Coordenadoria de Pós-Graduação em 

Biblioteconomia; 

 Chegada da professora Armi na reunião, e justificativa; 

 Comunicado sobre a festa da professora Márcia; 

 Questionamentos da professora Maria Del Carmem referente à decisão coletiva 

aprovada pelo colegiado; 

 

ATA 208 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/05/1991 – p. 45 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação do processo nº 002412/91-75, referente à solicitação de licença sem 

vencimento da professora Estera; 

 Informes sobre os comunicados da APUFSC; 

 Informe sobre a efetivação da professora Miriam no BDC; 

 

ATA 209 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/06/1991 – p. 45 

Pauta da Reunião: 

 Discussão referente à situação da chefia do BDC; 
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 Sugestão para as professoras Neide e Maly assumirem respectivamente a chefia e 

subchefia do BDC; 

 Discussão sobre a contratação da concursada Edna Lúcia; 

 Decisão/aprovação da proposta de contratação de um substituto para cobrir uma carga 

de ensino da professora Edna Lúcia; 

 

ATA 210 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 01/10/1991 – p. 46 - 47 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação dos candidatos à Reitor e Vice-Reitor da UFSC; 

 Aprovação das atas 206, 207 e 208; 

 Publicação da aposentadoria da professora Adélia; 

 Solicitação do CRB – 14 do auxílio do BDC nas reuniões plenárias; 

 Informes sobre a aprovação da Progressão Funcional dos professores Francisco, Maria 

Margarete e Neide; 

 Comunicado da publicação de dois artigos do professor Francisco; 

 Indeferimento do pedido de licença sem vencimento da professora Estera; 

 Publicação da nomeação da professora Edna; 

 Comunicado sobre o envio do edital de convocação para eleger a chefia e subchefia do 

BDC; 

 Comunicado de requerimento de aposentadoria; 

 Solicitação de concurso para professor adjunto devido a aposentadoria da professora 

Adélia; 

 Comunicado sobre o projeto de implantação do curso de Mestrado em Ciência da 

Informação; 

 Entrega do relatório da professora Maria Del Carmem sobre o IX Simpósio Brasileiro 

de Redes de Computadores; 

 Baixou-se em diligência o processo nº 003279/91-92, referente à proposta da 

professora Maria Del Carmem; 

 Aprovação do processo nº 003302/91-11, referente ao projeto de pesquisa da 

professora Marília; 

 Aprovação do processo nº 003768/91-07, referente ao projeto de pesquisa da 

professora Kátia; 

 Baixou-se em diligência o processo nº 004421/91-37, referente ao projeto de pesquisa 

da professora Miriam; 

 Aprovação do processo nº 23067.3614/91-94/UFSC, referente à transferência do 

professor Francisco à UFC; 

 Retirado da pauta o processo nº0033291/91-98; 

 Aprovação do processo nº 003367/91-58, referente ao Plano de Ensino das disciplinas 

BDC 5116, BDC 5431 e BDC 5213; 

 Aprovação do processo nº 003303/91-75, referente ao Projeto de Pesquisa da 

professora Marília; 

 Baixou-se em diligência o processo nº 03366/91-95, referente ao Plano de Ensino das 

disciplinas BDC 5309, BDC 5317, BDC 5417 e BDC 5426; 

 Aprovação do processo nº 003400/91-21, referente ao Plano de Trabalho 

Departamental do BDC para execução em 1991; 

 Discussão sobre assuntos referentes à chefia do BDC; 
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 Informes sobre a proposta de extinção da Coordenadoria de Pesquisas e Extensão do 

CED; 

 Informes sobre as publicações adquiridas no IV CEIT e sobre o Seminário de Gerência 

de Recursos de Informação; 

 Informe da professora Margarete referente ao fim do seu mandato; 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião de Eleição para Chefe e Subchefe do Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina/ Ata da Reunião 

do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal 

de Santa Catarina. 

Data: 03/10/1991 – p. 47 – 48 

Pauta da Reunião: 

 Votação da professora Cláudia como chefe do BDC; 

 Votação da professora Liene como subchefe do BDC; 

 

ATA 211 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/10/1991 – p. 49 

Pauta da Reunião: 

 Discussão sobre o orçamento destinado ao Laboratório de Conservação e Restauração 

de Documentos do BDC; 

 Aprovação das decisões tomadas à respeito do Laboratório de Conservação e 

Restauração de Documentos do BDC; 

 

ATA 212 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/11/1991 – p. 50 

Pauta da Reunião: 

 Dado as boas vindas à professora Estera; 

 Comunicado sobre a realização do seminário sobre a Biotecnologia Vegetal; 

 Abertura de concurso para professor substituto; 

 Recebimento da normalização do período de férias; 

 Regulamentação da licença sabática; 

 Reclamação sobre o não cumprimento do calendário acadêmico; 

 Designação da professora Juliana para coordenadora de estágio do BDC; 

 Informes da professora Marília sobre sua participação como palestrante; 

 Aprovação do processo nº 003386/91-95, referente ao Plano de Ensino das disciplinas 

BDC 5309, BDC 5317, BDC 5426 e BDC 5417; 

 Aprovação do Projeto de Pesquisa da professora Maria Del Carmem; 

 Aprovação do Plano Departamental para 91.2; 

 Informes sobre o processo seletivo para contratação de professor substituto do BDC; 

 Aprovação do processo de cooperação técnica entre a UFSC e a Prefeitura Municipal 

de Jaborá; 

 Informes sobre a correspondência recebida do Pró-Reitor; 

 Discussão e decisão de criar uma comissão para tratar do processo da professora 

Estera; 

 

ATA 213 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Data: 10/12/1991 – p. 49 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da ata 209; 

 Distribuição da tabela com a base de cálculos; 

 Comunicado da ABEBD; 

 Informe sobre o Ofício nº 027/PREG/91, referente à presença dos alunos; 

 Informes e aprovação sobre o Plano de Trabalho Departamental para 91.2; 

 Retirado da pauta o processo nº 038645/91-15; 

 Aprovação do processo de prorrogação de afastamento da professora Amélia; 

 Baixou-se em diligência o processo nº 039107/91-39, referente a possibilidade da 

professora Amélia integrar a NAPPO; 

 Homologação da solicitação de afastamento da professora Edna; 

 Discussão sobre o Ofício que trata da solicitação da sustação de transferência do 

professor Francisco; 

 Aprovação do concurso público do BDC na vaga da professora Neusa; 

 Discussão e aprovação dos processos das professoras, referente a concessão do 

percentual de 12% relativo à participação de cursos de especialização; 

 

ATA 214 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/12/1991 – p. 50 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 210 e 211; 

 Discussão e informes referente ao concurso para professor do BDC; 

 Apresentação do perfil do profissional a ser contratado; 

 Homologação do pedido de afastamento da professora Kátia; 

 Aprovação do processo nº 009453/91-19, referente à progressão funcional da 

professora Mitsi; 

 Aprovação do processo nº 039107/91-39, referente á solicitação de assessoria da 

professora Amélia à NAPPO; 

 Apresentação e aprovação dos relatórios de viagem das professora Edna, Miriam e 

Juliana; 

 

ATA 215 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 11/02/1992 – p. 50 - 51 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação da elaboração do projeto do NUPIN; 

 Comunicado sobre o Seminário Nacional de formação do Educador no 3º Grau; 

 Disponibilização do Relatório de Pesquisa e Avaliação do rendimento escolar na 

prática de ensino na UFSC; 

 Disponibilização dos informes sobre o concurso público para professor em 

substituição da professora Neusa; 

 Aprovação do processo de licença prêmio da professora Marília; 

 Baixou-se em diligência o processo de relatório de formação da professora Estera; 

 Aprovação do relatório da professora Amélia; 

 Indagações sobre a substituição da professora Adélia; 

 Informes sobre as conclusões da reunião dos coordenadores dos cursos de Graduação; 
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 Informes e discussão da data para o início do próximo semestre e número de semanas 

do semestre letivo; 

 Discussão à cerca da carga horária das disciplinas; 

 Informe sobre os horários do BBD; 

 Discussão e decisões sobre a recuperação das turmas BDC 5116; 

 Informes sobre o futuro levantamento patrimonial do centro; 

 

ATA 216 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/02/1992 – p. 51 

Pauta da Reunião: 

 Pedido de contribuições para o concurso público para professor titular; 

 Informe sobre o recebimento da propaganda da UFMG; 

 Comunicado do recebimento do Ofício que trata da elaboração da guia de referência 

ambiental; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Neide; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Marília; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Edna; 

 Rejeição do projeto de pesquisa da professora Armi; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Juliana; 

 Aprovação da prorrogação do prazo para desenvolver a pesquisa da professora 

Miriam; 

 Aprovação do Plano de Trabalho Departamental de 92.1; 

 Aprovação do afastamento da professora Kátia para participar do seminário em São 

Paulo; 

 Informes e decisões sobre a homologação da Banca de Concurso de professor 

assistente; 

 Informes sobre as disciplinas de Mestrado; 

 Retirado da pauta o item referente ao projeto do NUPIN; 

 

ATA 217 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/04/1992 – p. 52 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 212, 213, 214, 215  e 216; 

 Disponibilização do relatório de viagem da professora Kátia; 

 Informes sobre a sala do laboratório de ensino do BDC; 

 Informes sobre a reunião com a professora Maria Cristina; 

 Baixou-se em diligência os itens 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 

 Não aprovação do processo de licença especial da professora Armi; 

 Aprovação do pedido de afastamento para formação da professora Juliana; 

 Discussão e informação sobre a biblioteca; 

 Aprovações referentes ao concurso para professor assistente para o BDC; 

 ATA 218 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 Data: vinte e sete/05/1992 – p. 52 

 Pauta da Reunião: 

 Informes sobre a Estatuinte; 
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 Informes sobre a eleição para representante do CED na CPPD; 

 Entrega das normas de pesquisa referentes à Portaria nº 146/PRPG/92; 

 Informações sobre a Portaria nº 018/CEPE/92, referente à Resolução nº 001/CED/92 

das normas de eleição de Direção e Vice direção; 

 Aprovação do programa de ensino das disciplinas BDC 5351, BDC 5305, BDC 5301, 

BDC 5512 e BDC 5432; 

 Informes sobre a reunião que tratará sobre o projeto do curso de Mestrado; 

 Comunicados sobre o concurso público para professor titular da BDC; 

 Aprovação da redistribuição das disciplinas do BDC; 

 Aprovação do processo referente à solicitação de licença especial da professora Armi; 

 Aprovação do nome da professora Miriam como representante do BDC na APUFSC; 

 Informes referentes ao posicionamento do BDC quanto a eminente greve; 

 

ATA 219 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/06/1992 – p. 53 

Pauta da Reunião: 

 Exposição de motivos do Reitor e do presidente do CUn referente à legalidade da 

greve; 

 Discussão e aprovação do processo referente à solicitação de transferência da 

professora Kátia; 

 

ATA 220 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/07/1992 – p. 54 

Pauta da Reunião: 

 Ampla discussão sobre o processo de implantação do Curso de Mestrado do BDC; 

 Discussão sobre a possibilidade da realização de eventos em Biblioteconomia; 

 Informes sobre a realização do curso TECER; 

 OBS: Ata nº 221 não consta neste livro de atas. 

 

ATA 222 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/07/1992 – p. 55 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre a reunião do presidente com o DAEX; 

 Informes sobre a última greve dos servidores; 

 Informes sobre a eleição para representante da classe dos professores adjuntos; 

 Informe sobre a mudança de cargo da professora Marília; 

 Informe sobre o financiamento de projetos; 

 Aprovação do processo nº 23080.004613/92-89, referente ao projeto de pesquisa da 

professora Edna; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Mitsi; 

 Informes e decisões sobre a Banca de Concurso para professor auxiliar do BDC; 

 Comunicados sobre o XI Painel de Biblioteconomia; 

 Comunicados sobre o concurso para professor titular para o BDC; 

 Decisões sobre o concurso para professor titular; 
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ATA 223 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/09/1992 – p. 56 

Pauta da Reunião: 

 Informe sobre a criação do centro vivencial da UFSC; 

 Informes sobre o I Encontro das Escolas de Biblioteconomia da Região Sul; 

 Foi referendada a alteração do PTD/BDC/92.2; 

 Aprovação do plano de ensino da disciplina BDC 5432; 

 Aprovação do processo simplificado para professor substituto; 

 Aprovação da participação da professora Liene no curso de Endodontia; 

 Retirada do item 7 da pauta; 

 Comunicado sobre os questionamentos feitos referentes à disciplina Metodologia de 

Pesquisa; 

 Aprovação da solicitação de que os concursos para professores titulares sejam feitos 

em épocas diferentes; 

 

ATA 224 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/10/1992 – p. 56 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 222 e 223; 

 Informe sobre o relatório DAE – 29/09/92; 

 Informe sobre o Ofício nº 011/DeAC/92; 

 Informe da diretoria sobre a visita da professora Anita; 

 Informe sobre o edital de homologação de candidatos para concurso de professor do 

BDC; 

 Discussão e decisões referentes à criação de grupos por áreas; 

 Informe sobre o Plano Departamental referente aos anos 1993 – 1996; 

 Aprovação do afastamento da professora Juliana para participar do 9º Congresso de 

Arquivologia, no Rio Grande do Sul; 

 Aprovação do ofício referente à disciplina Metodologia Científica; 

 

ATA 225 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 29/10/1992 – p. 57 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre o curso de Planejamento de Ensino; 

 Informes sobre o horário de expediente da Procuradoria Geral; 

 Informes sobre a conclusão do Doutorado do professor Vilmar; 

 Informes sobre a disponibilidade de transferência para o curso de Biblioteconomia; 

 Informes sobre a homologação do resultado do concurso público para professor 

auxiliar; 

 Convite para participação no Conselho Editorial da Série Biblioteca Universitária; 

 Aprovação do Plano Departamental de capacitação de docentes; 

 Aprovação da alteração da banca examinadora do concurso para professor auxiliar; 

 Aprovação do processo nº 046498/92-29, referente à solicitação de afastamento do 

professor Francisco para cursar Doutorado em Piracicaba; 

 Comunicados referentes a materiais de expediente; 
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 Relatos da professora Juliana sobre sua participação no 9º Congresso de Arquivologia; 

 Comunicado sobre os alunos matriculados na disciplina BDC 5424; 

 

ATA 226 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/12/1992 – p. 57 – 58 

Pauta da Reunião: 

 Informe sobre a transferência de carga de ensino das disciplinas de Metodologia 

Científica do FIL para o BDC; 

 Informes sobre os prazos das bolsas de iniciação científica; 

 Informe sobre a votação da nova lei para Biblioteconomia no Senado; 

 Informes sobre os prazos para os professores entregarem os projetos; 

 Informe sobre a avaliação do CEPE; 

 Aprovação do relatório da comissão designada pela Portaria nº 024/BDC/92; 

 Aprovação dos projetos de pesquisa das professoras Miriam, Edna, Juliana, Maria Del 

Carmem e Úrsula; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Maria Del Carmem; 

 Aprovação do processo do PTD/BDC/93.1; 

 Apresentação dos relatórios de viagem das professoras Amélia e Cláudia; 

 Retirado da pauta o item referente ao concurso público para professor do BDC; 

 Aprovação dos critérios de afastamento dos professores; 

 Homologação da assessoria da professora Juliana à BU; 

 Questionamentos feitos sobre a disciplina BDC 5351 oferecida à 9ª fase; 

 

ATA 227 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/02/1993 – p. 58 

Pauta da Reunião: 

 Informes a respeito da prorrogação do contrato de professor substituto que atuou no 

semestre 92.2; 

 Debate sobre a atribuição de horas para professores representantes do BDC no 

colegiado do BBD; 

 Programação do dia do Bibliotecário; 

 Aprovação do processo nº 0638/93-49, solicitação de afastamento da professora 

Juliana; 

 Remanejamento das disciplinas alocadas à professora Juliana no PTD/BDC/93.1; 

 Aprovação da composição da Banca para o concurso de professor substituto para o 

semestre 93.1; 

 Informes a respeito do concurso público para professor em substituição da vaga da 

professora Kátia; 

 Recepção de boas vindas à professora Úrsula Blattmann; 

 Informação do recebimento de documentos da ABEBD sobre as disciplinas da área de 

administração; 

 

ATA 228 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/03/1993 – p. 59 

Pauta da Reunião: 

 Professora Ana Lúcia de Andrade já assumiu suas atividades no BDC; 
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 Informes sobre o programa de ensino da disciplina BDC 5103; 

 Informe sobre aceitação do convite dos professores Ana Maria e Caspar para dar 

palestras; 

 Aprovação de solicitação de afastamento da professora Maria Margarete; 

 Informes sobre Programa de Formação Pedagógica dos docentes da UFSC; 

 Informe sobre concurso para professor titular; 

 

ATA 229 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 25/03/1993 – p. 59 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da solicitação de inclusão de mais um item na pauta; 

 Informes sobre a posse de chefia de expediente do BDC; 

 Informes sobre liberação de verba de projetos; 

 Informes sobre mudança de horário na disciplina BDC 5104 – Metodologia Científica; 

 Informes sobre vaga de transferência de professores; 

 Comunicado de abertura de concurso público, através do Ofício Circular nº 023/93; 

 Aprovação de bolsa de pesquisa do FUNPESQUISA; 

 Informes sobre disponibilização de cópia de trabalho da professora Amélia; 

 Informes sobre pedido de endereço residencial dos professores, através do Ofício 

Circular nº 242/93; 

 Aprovação da professora Miriam como representante do BDC por mais dois meses; 

 Aprovação da progressão horizontal da professora Armi; 

 Aprovação do programa das disciplinas BDC 5335 e EPB 5126, por motivo de 

alteração de conteúdo pragmático; 

 

ATA 230 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/04/1993 – p. 60 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre a participação da presidente em seminário; 

 Divulgação de “Apoio à participação discentes em eventos científicos”, através do 

Ofício Circular nº 005/DeAC/93; 

 Informes sobre Ofício comunicando os dias da palestra Estatuinte; 

 Comunicado de que há apenas um ônibus para viagens de estudo, através do Ofício nº 

04/DeAC/93; 

 Informes sobre notícias a serem publicadas no Boletim do CED; 

 Solicitação de avaliação de professores participantes do Seminário de Formação 

Pedagógica; 

 Informes sobre perda da natureza obrigatória das disciplinas de EPB; 

 Informes sobre concurso público para professores titulares; 

 Informes sobre convênio UDESC/UFSC; 

 Informes sobre a participação do BDC no II Encontro das Escolas de Biblioteconomia 

da Região Sul; 

 Informes sobre a proposta da realização do III Encontro das Escolas de 

Biblioteconomia da Região Sul; 

 Foi dado parabéns à professoras Liene e Estera por publicação de livro; 
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ATA 231 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 11/05/1993 – p. 61 

Pauta da Reunião: 

 Informe do ofício convidando os professores adjuntos a participarem de reunião; 

 Informes sobre o III Encontro das Escolas de Biblioteconomia da Região Sul; 

 Informes sobre levantamento preliminar das potencialidades para proposta de 

Mestrado em Biblioteconomia da Região Sul; 

 Informes sobre o prazo de entrega PAD/93; 

 Aprovação de licença prêmio da professora Maria Del Carmem; 

 

ATA 232 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/07/1993 – p. 61 - 62 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação e apreciação das atas 224, 225 e 226; 

 Aprovação de inclusão de mais um item na pauta; 

 Informes sobre convite aos professores para palestrar; 

 Agradecimento pela participação de professores no 1º Programa de Formação 

Pedagógica da UFSC, através do Ofício Circular nº 015/DEG/PREG/93; 

 Informes sobre Lei nº 8663 de 14/06/1993; 

 Informes sobre cancelamento da disciplina EPB 5226, através do Ofício nº 

34/BBD/93; 

 Informes sobre normas de afastamento para participação de cursos/ eventos no exterior, 

através do Ofício Circular nº 020/DDRH/93; 

 Informes sobre a nova diretoria da ACCR, através do Ofício Circular nº 12/93 de 

20/05/1993; 

 Autorização de afastamento da professora Maria Margarete, através do Ofício nº 

123/DACCE/DDRH/93 de 25/03/1993; 

 Informes sobre prazo de solicitação de licença, através do Of. Circular nº 12/DP/93; 

 Informes sobre editais de ofertas de cursos de especialização, através do Memorando 

Circular nº 010/PRPG/93; 

 Desconsideração da Resolução 060/CEPE/92, da referência à GRAPE, através do 

Memo. Circular nº 11/GR/93; 

 Informe sobre publicação no Diário Oficial da homologação do Concurso Público; 

 Informes sobre entrega da dissertação da professora Estera na PUCCAMP; 

 Informe sobre gravação de vídeo sobre o SPA; 

 Informes sobre pedido de transferência da professora Vivian da UFRGS; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Miriam; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Amélia; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Marília; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Mitsi; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Armi; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Edna; 

 Aprovação da comissão de análise, PTD/BDC/93.2; 

 Aprovação da avaliação de progressão funcional das professoras Neide e Maria 

Margarete; 



133 
 

 Solicitação de elaboração de ementa e programa para a disciplina Arquivística e 

Documentação, através do Ofício 024/CGL/93; 

 

ATA 233 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/08/1993 – p. 62 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 227, 228 e 229; 

 Informes sobre renovação do contrato da professora Ana Lúcia; 

 Informes sobre bolsa da CAPES para o exterior; 

 Informes sobre solicitação de passagens e diárias, através da Ordem de Serviço nº 

001/CED/93; 

 Informes sobre avaliação do PCDI/UFSC, através do Ofício nº DAI/11/93; 

 Informes sobre Seminário de Extensão Interdisciplinar; 

 Informes sobre aprovação do curso de Aperfeiçoamento em Marketing; 

 Informes sobre publicação dos Anais do XI Painel de Biblioteconomia; 

 Informe de transferência de data do III Encontro das Escolas de Biblioteconomia da 

Região Sul; 

 Relato da participação da professora Cláudia na comissão organizadora do XII Painel 

de Biblioteconomia; 

 Homologação do resultado do concurso público para professor auxiliar, através da 

Portaria nº 311/PREG/93; 

 Informes sobre chamada de trabalho do 17º CBBD; 

 Circulação do Boletim CRB e AMB recebido via ACB; 

 Informes sobre Boletim do CED; 

 Aprovação do processo de transferência da professora Vivian; 

 Aprovação da progressão funcional do professor Francisco; 

 Aprovação do programa da disciplina Documentação e Arquivística; 

 Aprovação do curso de Aperfeiçoamento de Marketing; 

 Informes sobre a campanha Fome e Miséria; 

 

ATA 234 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 14/09/1993 – p. 63 

Pauta da Reunião: 

 Eleição da chefia e subchefia do Departamento. Eleitos: professoras Liene e Cláudia; 

 

ATA 235 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/09/1993 – p. 63 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre criação do Núcleo de Especialização em Capacitação de Pessoal em 

Informação Tecnológica Industrial em Belo Horizonte; 

 Informes sobre recebimento de copia do projeto de extensão; 

 Informe sobre o recebimento do relatório do Vestibular 1993; 

 Informe sobre Semana de Pesquisa na UFSC, através do Of. Circular 001/PRPG//93; 

 Of. Circular nº 13/DAP/93 – III Seminário Catarinense de Iniciação Científica; 

 Aprovação de proposta de chapa para chefia do BDC, em vista da desistência do cargo 

da professora Liene, por motivos de saúde; 
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 Solicitação de curso de Especialização em Biblioteca Universitária; 

 Aprovação de progressão funcional da professora Marília; 

 Aprovação de processo solicitando afastamento da professora Miriam; 

 Informes sobre conhecimento das atividades planejadas pela professora Bahia; 

 Aprovação do processo contendo relatório final do Mestrado da professora Marília; 

 Informe sobre convite à professora Estera para participar de reunião de estágio no 

CED; 

 Informe sobre representação da professora Armi no CED e BDC no comitê contra 

Fome e Miséria; 

 Informes sobre apresentação de trabalho das professoras Bahia e Cláudia no Seminário 

sobre Micro História; 

 

ATA 236 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/09/1993 – p. 64 

Pauta da Reunião: 

 Eleição da chefia e subchefia do Departamento. Eleitos: professoras Cláudia e Estera; 

 

ATA 237 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/11/1993 – p. 64 - 65 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação de solicitação de inclusão de mais um item na pauta; 

 Agradecimento às professoras Mitsi, Neide e Miriam pela participação como relatoras 

e coordenadoras de sessão do XII Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina; 

 Congratulações aos professores Francisco, Edna, Armi e Cláudia pelo lançamento de 

livros; 

 Informes sobre participação da professora Cláudia no programa de debate na Rádio 

Diário da Manhã; 

 Informes sobre entrevista ao programa Universidade Abuta; 

 Informes sobre o III Encontro das Escolas de Biblioteconomia da Região Sul; 

 Solicitação aos professores de preenchimento de cadastro dos pesquisadores da UFSC; 

 Informes sobre participação da professora Estera em reunião sobre a implantação de 

um Plano de Segurança e Normas; 

 Informes sobre construção do Templo Ecumênico da UFSC; 

 Of. Circular nº 045/PREG/93 - avaliação de disciplina e desempenho de docente 93.2; 

 Informes sobre número de vagas disponíveis nos cursos da UFSC, através do Of. 

Circular nº 0505/DAE/93 e Portaria 004/DAE/93; 

 Informes sobre determinação de política de funcionamento do FUNCIET; 

 Autorização de abertura de concurso público para vagas de professores que se 

aposentarão, através do Of. Circular nº 42/PREG/93; 

 Informes sobre número de vagas na disciplina de BDC 5212, através de Memorando 

s/n; 

 Aprovação da participação da professora Liene no curso de Especialização em 

Endodontia; 

 Aprovação do projeto de pesquisa do professor Francisco; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Amélia; 

 Aprovação de solicitação de prorrogação de prazo no projeto de extensão da 

professora Marília; 
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 Aprovação de solicitação de prorrogação de prazo no projeto de extensão da 

professora Mitsi; 

 Aprovação no programa da disciplina de Arquivística e Documentação; 

 Aprovação de solicitação de disposição para a Universidade Federal de Mato Grosso 

da professora Neide, através do processo nº 005388/93-61; 

 Aprovação do Plano de Trabalho do BDC; 

 

ATA 238 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 14/12/1993 – p. 65 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 230, 231, 232, 234, 235 e 236; 

 Congratulações à professora pela defesa da dissertação; 

 Informes sobre a rede-UFSC, através do Of. Circular NPD nº 001/NPD/9; 

 Informes sobre recebimento do relatório das conclusões do Programa de Formação 

Pedagógica dos professores da UFSC; 

 Of. nº 445/DCF/93 do Departamento de Contabilidade e Finanças; 

 Informes sobre a exposição da professora Eliana na Biblioteca Setorial do CED; 

 Informes sobre dispensa do sistema de recuperação de todas as disciplinas de 

Metodologia Científica, através da Portaria 052/PREG; 

 Aprovação do programa de ensino de BDC 5225 para Ciências Contábeis; 

 Homologação do relatório de avaliação de progressão funcional da professora Edna; 

 Aprovação da progressão funcional da professora Mitsi; 

 Aprovação de prorrogação de afastamento para formação da professora Juliana; 

 Aprovação de prorrogação de afastamento para formação da professora Maria 

Margarete; 

 Aprovação de afastamento da professora Amélia; 

 Informes sobre concurso público em substituição à professora Alvaceli; 

 

ATA 239 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/03/1994 – p. 66 

Pauta da Reunião: 

 Congratulações à professora Úrsula pela defesa de sua dissertação; 

 Informes sobre solicitação de licença prêmio dos professores Francisco e Armi 

 Informes sobre o planejamento das atividades do BDC para 1994 e 1995, com o 

objetivo de embasar o orçamento; 

 

ATA 240 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/03/1994 – p. 66 

Pauta da Reunião: 

 Planejamento do BDC para 94.2 e 95.1 e 2; 

 Distribuição e aprovação do quadro de prioridades, sendo elaborado o documento a ser 

encaminhado à direção do CED; 

 Distribuição de documento contendo previsões de distribuições de disciplinas do BDC 

para 94.2; 

 Decisão de marcar reunião para o dia 08/03; 
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ATA 241 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 08/03/1994 – p. 67 – 69 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre participação de um representante da APUFSC; 

 Informes sobre renovação de contrato das professoras Ana Lúcia e Araci; 

 Informes sobre contratação de professor substituto, sendo contratadas as bibliotecárias 

Rosa Carolina e Maria Natália; 

 Distribuição de documento das disciplinas (previsão 94.2, 95.2 e 95.2); 

 Distribuição de documento com informações do BDC para os semestres  citados acima.  

 Decisão para que a chefia envie correspondência às professoras Juliana e Maria 

Margarete, informando da não renovação de suas licenças; 

 Aprovação de afastamento da professora Edna para cursar o Doutorado; 

 Informes sobre convite para confraternização do dia do Bibliotecário; 

 

ATA 242 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/03/1994 – p. 69 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação de afastamento da professora Edna; 

 Aprovação do projeto de seminário; 

 

ATA 243 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/05/1994 – p. 70 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação de solicitação de inclusão de itens na pauta; 

 Informes sobre convite aos professores, a participarem do 3º Programa de Formação 

Pedagógica; 

 Informe sobre o professor Wilson assumir a direção do CED, devido férias do titular; 

 Informes sobre a disponibilização de cópia do Edital TIB/PADCT – 01/94 

 Leitura do Of. Circular nº 40/ESAI/94; 

 Leitura do Of. Circular nº 005/DAEx/94; 

 Divulgação do documento “Ensino de Biblioteconomia na Região Sul do Brasil: 

análise das matérias de formação profissional e proposta da matéria de Administração 

de bibliotecas”; 

 Informes sobre concurso público para professor para substituir a professora Alvaceli; 

 Informes sobre concurso público para professor na área de Controle Bibliográfico; 

 Informes sobre distribuição de diárias para participar de eventos; 

 Informes sobre taxa para o fundo de pesquisa e de extensão para o BDC e o CED; 

 Projeto de extensão da professora Amélia tirado de pauta; 

 Informes sobre projeto de seminário proposto pelo professor Francisco; 

 Aprovação da professora Úrsula como representante do BDC no curso de Nutrição; 

 Discussão sobre propostas para mudar a UFSC, publicadas no Jornal Universitário nº 

216, 29/02/1994, edição especial; 

 Decisão de reflexão sobre projeto de criação de periódico (ANBIB); 

 Informes sobre assembleia para discutir os 50% dos atrasados da URP; 

 Informes sobre assembleia para discutir os problemas dos desurpados; 
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ATA 244 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 07/06/1994 – p. 71 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre dias sem aulas na UFSC, devido o mesmo ser sede para os Jogos 

Abertos; 

 Informes sobre homologação de resultado de concurso público; 

 Informe sobre a homologação das Bancas Examinadoras dos três concursos públicos 

para professores do BDC; 

 Aprovação do relatório da comissão encarregada de rever a representatividade do 

CD/CED; 

 Informes sobre desenvolvimento de seminário sobre Modernidade e Formação de 

Bibliotecários, pelo professor Francisco; 

 Ofício informando a data para eleição do Coordenador do curso de graduação em 

Letras; 

 Análise de acúmulo de cargos dos servidores da UFSC, através do Memorando 

Circular nº 001/CACE/94; 

 Informes sobre reunião realizada a fim de avaliar a greve dos servidores da UFSC; 

 Autorização de afastamento da professora Edna, através do Ofício nº 

5/DACCE/DDRH/94; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Amélia; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Mitsi; 

 Aprovação do Plano de Trabalho Departamental do BDC para o semestre 94.2; 

 Aprovação da participação do BDC no XIII Painel de Biblioteconomia em Santa 

Catarina; 

 Informes sobre percentual para o CED, oriundos da remuneração de pessoal de 

projetos de extensão financiados; 

 Informes sobre consulta do chefe do BDC ao Diretor do CCE sobre proposta do Grupo 

de Trabalho; 

 Comentários do professor Francisco sobre seminário apresentado pelo mesmo; 

 

ATA 245 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/08/1994 – p. 72 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 244; 

 Informes sobre reunião para discutir as Licenciaturas em Santa Catarina. Circular nº 

022/PREG/94; 

 Informe sobre o recebimento de três exemplares do Projeto de Avaliação Institucional 

da UFSC, através da Portaria nº 1122/GR/94, de 09/08/1993; 

 Informe do recebimento de um exemplar da Produção Científica da UFSC e dos Anais 

da I Semana de Pesquisa; 

 Solicitação de avaliação do 3º Programa de Formação Pedagógica, através do Of. 

Circular nº 003/PREG/94; 

 Informe sobre Relatório do Fórum Estadual de C&T do Estado de Santa Catarina; 

 Solicitação de encaminhamento da bibliografia básica das disciplinas, através do Of. 

Circular nº 06/BU/94; 

 Informe sobre pedidos de matrícula sem vagas em 94.2 na UFSC e no BDC; 
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 Solicitação ao CUn da revogação do Artigo da Resolução 018/94, que trata da 

jubilação dos alunos que já reprovaram três vezes na mesma disciplina; 

 Solicitação aos professores para que não assinem nenhuma declaração à alunos que 

frequentam aulas nas disciplinas em que não estejam matriculados; 

 Informe sobre recebimento do Informativo da Coordenadoria de Pesquisa e Extensão 

do CED; 

 Informe sobre programa da Semana da Qualidade & Inovação Tecnológica; 

 Of. Circular da Comissão de Revisão da Tabela de Temporalidade dos documentos da 

UFSC; 

 Solicitação de uma turma da disciplina BDC 5425 para o curso de Letras, através do 

Of. nº 045/CGL/94; 

 Normatização do credenciamento de docentes para atuarem nos cursos de Pós-

Graduação, através da Resolução nº 021/CEPE/94; 

 Informes sobre disponibilização em disquete de cópia da Tese de Doutorado do 

Professor Francisco; 

 Informe sobre cópia do Projeto de Extensão da professora Mitsi; 

 Aprovação da solicitação de transferência do professor José Alcides; 

 Aprovação da professora Marília como representante do BDC na comissão 

organizadora do XIII Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina; 

 Informe sobre o 4º Programa de Formação Pedagógica na UFSC; 

 Decisão de não ceder a sala 617 ao CED; 

 Informe sobre a decisão do BDC em relação ao relatório que propõe modificar a 

Resolução nº 035/CEPE/91; 

 Informe sobre pedido de demissão da professora Úrsula do cargo de representante do 

BDC no Curso de Nutrição; 

 Informe de reclamações sobre o servidor Joel de Assis; 

 Informe sobre relatório de viagem da professora Marília; 

 

ATA 246 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/09/1994 – p. 73 – 74 

Pauta da Reunião: 

 Apresentação da proposta de Planejamento Estratégico para o BDC até o ano 2000; 

 Discussão e modificações da proposta; 

 Transcrição do documento final; 

 Distribuição de Roteiros do Plano Institucional de Formação de Recursos Humanos; 

 Solicitação da CAPES para que a IES elabore o planejamento estratégico; 

 Cada professor do BDC listou as necessidades e demandas na sua área de atuação. A 

lista encontra-se na ata; 

 

ATA 247 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/10/1994 – p. 74 – 79 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação de inclusão de itens na pauta; 

 Aprovação das atas 245 e 246; 

 Informes sobre planejamento estratégico do BDC; 

 Planejamento Estratégico do BDC 1995/2000 é transcrito na ata; 
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ATA 248 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/11/1994 – p. 79 - 80 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação de solicitação de inclusão de mais três itens na pauta; 

 Transferência da disciplina INE 5205 para o BDC; 

 Solicitação do Colegiado de Psicologia da mudança do nome da disciplina BDC 5105 

Metodologia Científica; 

 Manifesto da professora Marília; 

 Informe sobre inscrição do FUNPESQUISA/94; 

 Informes sobre a criação da coleção LABORATÓRIO, pelo Núcleo de Publicações; 

 Encaminhamento da Revista Perspectiva nº 17 e do volume 1 da coleção Laboratório, 

através do Memorando Circular nº  004/CE/94; 

 Informes sobre a II Semana da Pesquisa; 

 Informe sobre o resultado do prêmio do Mérito Universitário Catarinense, através do 

Of. Circular nº 035/PREG/94; 

 Informe sobre o recebimento do relatório de participação de Roseli Zen Cerny na 1ª 

Reunião Nacional REDUC/BID; 

 Informe sobre o II Seminário Nacional sobre Comportamento Político; 

 Repasse de informações fornecidas pela professora Ana Maria Juliano; 

 Informe sobre recebimento de declaração informando as razões da reestruturação do 

Projeto de Dissertação da professora Juliana; 

 Cópia do projeto reformulado da professora Juliana; 

 Comunicado em defesa do professor Régis Cabral; 

 Informes sobre entrega de cópia do Programa de Avaliação Institucional; 

 Orientação sobre os questionários de Avaliação Institucional; 

 Aprovação da Atividade de Ensino como Extensão da professora Liene; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Inteligência Artificial Aplicada à 

Biblioteconomia”, através do processo nº 005871/94-71; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Arquivo Fotográfico” da professora Eliana, através 

do processo nº 005798/94-83; 

 Aprovação do projeto de pesquisa “Administração da Informação análise de citação” 

das professoras Amélia e Cláudia; 

 Aprovação da comissão de análise PTD/BDC – 95.1; 

 Aprovação da transferência da disciplina INE 5205 para o BDC; 

 Aprovação da solicitação de mudança do nome da disciplina BDC 5105 Metodologia 

Científica; 

 Aprovação do manifesto da professora Marília; 

 

ATA 249 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/12/1994 – p. 80 – 81 

Pauta da Reunião: 

 Informes sobre projetos do CED aprovados pelo FUNPESQUISA/94; 

 Encaminhamento de cópia do Acordo Margaret Mee de Cooperação ao Nível de Pós-

Graduação entre o Reino Unido e o Brasil, através do Memorando Circular nº 

038/PRPG/94; 
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 Informe sobre as três situações relativas às contratações de professores substitutos na 

UFS, através do Ofício Circular nº/CTE/94; 

 Informe sobre a inaplicabilidade da Lei nº 8.745 para a contratação de professores para 

a IES, através do Memorando nº 425/GR/94; 

 Informe sobre recebimento de cópias do Caderno de Resumos da II Semana da 

Pesquisa; 

 Informe sobre o recebimento do informativo “Educação Pública”; 

 Informe sobre encaminhamento do termo de referências e cópia de projeto; 

 Informe sobre a participação da professora Bahia e alunos na IX Feira do Livro de 

Florianópolis; 

 Informe sobre a oferta de bolsa de estudo do Serviço Alemão de Intercâmbio, através 

do Of. Circular nº 95/ESAI/94; 

 Informe sobre inclusão no diretório das professoras Amélia e Araci; 

 Informe sobre a data de realização do Curso de Aperfeiçoamento em Marketing da 

Informação, através do Memorando nº 34; 

 Informe sobre recebimento de um exemplar completo da BIBLIOINFO; 

 Informe do recebimento de oito exemplares de QUEM INFORMA EM SANTA 

CATARINA: guia das Bibliotecas Universitárias e Especializadas da Região da 

Grande Florianópolis; 

 Aprovação da avaliação funcional da professora Úrsula, através do processo nº 

23080.008170/94-22; 

 Aprovação da avaliação funcional da professora Estera, através do processo nº 

23080.006543/94-38; 

 Aprovação da avaliação funcional da professora Cláudia, através do processo nº 

23080.006540/94-40; 

 Aprovação da avaliação funcional da professora Juliana, através do processo nº 

23080.006542/94-75; 

 Aprovação do processo de avaliação de relatório e solicitação de prorrogação de prazo 

da professora Juliana; 

 Aprovação do processo de avaliação de relatório e solicitação de prorrogação de prazo 

da professora Maria Margarete; 

 Informes sobre a reabertura do concurso público para professor da área de Controle 

Bibliográfico; 

 Decisão de contratar as professoras concursadas como professoras substitutas; 

 Comunicado de que o salário e o 13º não serão pagos antes do Natal, a menos que o 

impasse da suplementação orçamentária seja resolvido; 

 Decisão de que os professores não entregarão as notas finais do semestre 94.2, 

aguardando as novas decisões da Assembleia Geral dos professores; 

 Solicitação de outro professor para representar o BDC no colegiado do curso de 

Nutrição; 

 Professora Armi será a nova representante do BDC na APUFSC-SSIND; 

 Participação da professora Estera em uma reunião do Conselho Federal de 

Biblioteconomia; 

 Aprovação da solicita inclusão de viagem de estudo à Biblioteca da FURB e da 

Biblioteca Pública do Paraná no plano de ensino de BDC 5329; 

 

ATA 250 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 14/03/1995 – p. 81 
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Pauta da Reunião: 

 Informes sobre recebimento do relatório de atividade da disciplina BDC 5506; 

 Encaminhamento de valores de diárias, através do Memorando Circular nº 

001/CED/95; 

 Informe sobre recebimento de Boletim de Dados, anos 1991, 1992, 1993 da UFSC; 

 Informe sobre relatório da professora Miriam; 

 Informe sobre V Programa de Formação Pedagógica; 

 Informe sobre contratação de professor substituto; 

 Recebimento das Resoluções 054/CEPE/94 e 055/CEPE/94; 

 Informe de alteração no Boletim de Pessoal, através do Memorando Circular nº 

050/GR/94; 

 Liberação de verba de convênios, através do Of. Circular nº 001/SEPLAN/94; 

 Normatização de rotinas disciplinares da Procuradoria Geral da UFSC, através da 

Portaria nº 1007/GR/94; 

 Informe sobre reunião de planejamento das atividades do CED; 

 Informe sobre compra de impressora jato de tinta para o BDC; 

 Informe sobre proposta de Curso de Especialização FUCAPI; 

 Aprovação da homologação do projeto de Extensão das professoras Úrsula e Armi; 

 Aprovação do Projeto do III Curso de Especialização em Organização e 

Administração em Arquivos; 

 Aprovação do processo nº 23080.000500/95-93 Currículo de Floripes Martins Filha; 

 Informe sobre pedido da professora Úrsula para que os professores do BDC revisem 

as bibliografias do Plano de Ensino; 

 Informe sobre substituição da professora Úrsula pela professora Bahia no Colegiado 

do curso de Nutrição como representante do BDC; 

 A professora Amélia chegou atrasada à reunião porque estava participando de outra; 

 

ATA 251 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 18/04/1995 – p. 82 

Pauta da Reunião: 

 A professora Cláudia passou a presidência dos trabalhos à professora Úrsula, que 

apresentou um roteiro de sugestão. Foi então criada uma comissão para analisar o 

roteiro; 

 Aprovação de inclusão de mais um item na pauta “Progressão funcional da professora 

Miriam”; 

 Informe de recebimento de Ofício Circular nº 001/CTE/95; 

 Divulgação de proposta de apoio à formação de RH de alto nível, através do Ofício 

Circular nº 002/PREG/95; 

 Informe de recebimento de Guia Acadêmico da UFSC; 

 Informe de recebimento de cópia do planejamento do CED e planejamento estratégico 

da UFSC; 

 Oficialização da transformação do Boletim de Pessoal em Boletim Oficial, através da 

Portaria nº 201/GR/95; 

 Informe sobre cópia de documentos da ANDIFES e informações da LBD e sua 

tramitação no Congresso; 

 Informe sobre recebimento da Base de Dados Bibliográficos da 

NUPEAU/PRPG/UFSC; 
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 Informes sobre quadro geral da avaliação docente pela discente; 

 Informe sobre atendimento de pedido de matrícula feita pelos alunos; 

 Autorização de afastamento de seu país de pessoal docente e técnico-administrativo, 

através do Of. Circular nº 118/MG – MEC-95; 

 Encaminhamento de cópia de Minuta de Resolução, através do Of. Circular nº 012/95; 

 Informe sobre a rotina que a Procuradoria Geral da UFSC seguirá, instruídas pela 

Portaria nº 1007/GR/94, através do Memorando nº 048/PG/UFSC/95; 

 Proposta de produção local de Ensino a Distância por redes de emissoras educativas, 

através do Of. Circular nº 01/95; 

 Alteração de regulamentação de cessão de instalação da UFSC para utilização em 

atividades que envolvem entidades externas, através da Portaria nº 0295/GR/95; 

 Aprovação de desconto de 10% do item de remuneração de pessoal dos projetos de 

extensão do BDC, através da Resolução nº 32/CC/95; 

 Informes sobre relação de professores que participarão do 4º Programa de Formação 

Pedagógica; 

 Informes sobre o I Encontro Nacional de Entidades de Classes; 

 Aprovação de prorrogação de afastamento e relatório de Atividades de Formação da 

professora Edna; 

 Aprovação de progressão funcional da professora Armi, através do processo nº 

23080.006180/93-03; 

 Homologação da pré-proposta de curso de Especialização em Informação para a 

Indústria para a FUCAPI; 

 Aprovação de afastamento da professora Amélia; 

 Aprovação de afastamento da professora Eliana; 

 Aprovação de progressão funcional da professora Miriam, através do processo nº 

23080.006541/94-11; 

 Informes sobre participação da professora Amélia em reunião, onde conseguiu 

passagem para José Rincon proferir palestra no Curso de Marketing da Informação; 

 Participação também da mesa redonda de abertura do referido curso; 

 

ATA 252 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 11/05/1995 – p. 83 – 84 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 248 e 249; 

 Aprovação de inclusão de mais um item na pauta Disciplina de Metodologia Científica 

para o Curso de Especialização; 

 Informes sobre aprovação do III CEARQ pelo CEPE; 

 Informe sobre vagas de transferência para os cursos de graduação da UFSC, através da 

Portaria nº 001/DAE/95; 

 Informes sobre organização de reunião no CED; 

 Informes sobre Semana da Pesquisa na UFSC; 

 Portaria nº 13 do Secretariado de Serviço de Comunicações do Ministério das 

Comunicações; 

 Informações sobre recomendações do Seminário Nacional de Avaliação Curricular; 

 Informes sobre recomendações do Seminário Nacional de Ensino de Administração de 

Bibliotecas; 
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 Informes sobre o IV Encontro Nacional de Ensino e Biblioteconomia e Ciência da 

Informação; 

 Informes sobre o IV Encontro de Escolas de Biblioteconomia da Região Sul; 

 Adiamento da chefia do BDC 95/97 devido falta de candidatos; 

 Informações sobre as distribuições das disciplinas do BDC. As informações constam 

na ata; 

 

ATA 253 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/06/1995 – p. 84 – 85 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação das atas 250 e 251; 

 Informes sobre recebimento do volume 113 do Anais da Biblioteca Nacional; 

 Informe do recebimento do prospecto do Núcleo de Publicações do CED; 

 Informe do recebimento do prospecto do Núcleo de Investigação de Desenvolvimento 

do CED; 

 Informe do recebimento do prospecto do 10 COLE; 

 Informe sobre recebimento da separata do artigo de periódico de autoria do professor 

Francisco; 

 Informe do recebimento da carta convite e do formulário de projeto coordenado pela 

professora Jussara; 

 Informe sobre recebimento de número de alunos matriculados por curso e centro em 

95.1; 

 Informe sobre recebimento do Parecer nº 41/CEPE/95, que trata da Resolução 

054/CEPE/95; 

 Informes de recebimento de cópia da tese de doutorado da professora Inês Pinto; 

 Informe do recebimento do Ofício Circular nº 008/PRPG/95; 

 Informe do recebimento do prospecto do Curso de Especialização “Gestão em 

Informação Tecnológica da UFMG”; 

 Informe de recebimento do Memorando Circular nº 004/DSG/95; 

 Recebimento da Circular nº 020/GR/95; 

 Recebimento da Portaria nº 171/PREG/95; 

 Recebimento do Informativo IBICT, volume 15, n. 1, jan./fev. 1995; 

 Apresentação do relatório de pagamento de diárias dos professores do BDC em 95.1; 

 Indicação do professor Francisco para representar o BDC na Comissão Organizadora 

do XIV Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina; 

 Solicitação de acesso aos Recursos Computacionais na Rede UFSC; 

 Proposta de realização da Semana da Pesquisa na UFSC no período de 06 à 10/11/95; 

 Informes da reunião do CED de 19/06/1995; 

 Homologação do Concurso Público para professor assistente na área de Controle 

Bibliográfico Universal; 

 Relatório de ligações telefônicas do ramal 9304; 

 Cadastro de ministrantes de treinamento; 

 Reposição das aulas não ministradas no período de greve (Circular nº 022/PREG/95); 

 Implantação do Laboratório de Ensino do CED; 

 Acompanhamento e controle estratégico do CED; 

 Levantamento da produção de pesquisa do CED; 

 Informes sobre participação da chefia do BDC em debate; 
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 Orçamento do CED 1996; 

 Informe sobre participação das professoras Cláudia e Maria Del Carmem no IV 

Encontro das Escolas de Biblioteconomia da Região Sul; 

 Aprovação da progressão funcional da professora Eliana em estágio probatório; 

 Aprovação da progressão funcional da professora Maria Margarete; 

 Aprovação da progressão funcional do professor Francisco; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Maria Margarete; 

 Aprovação do projeto de relatório de atividades de formação e solicitação de 

prorrogação de afastamento da professora Miriam; 

 Aprovação da comissão de análise do professor Francisco; 

 Informe sobre problemas de falta de professores no BDC; 

 Professor Francisco Sistema de informação no MERCOSUL – Brasil/Capes; 

 Informe sobre possível participação da professora Úrsula na 10. CODE e FENASOFT; 

 Informe sobre problemas das disciplinas optativas do currículo; 

 Sugestão de temas para a 9. SNBU; 

 

ATA 254 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 08/08/1995 – p. 85 

Pauta da Reunião: 

 Solicitação de inclusão de item na pauta “processo nº 23080.005306/95-68 – Projeto 

de pesquisa da professora Juliana Nedick”; 

 Concurso público para professor na vaga da professora Liene; 

 Proposta de alteração das entradas do vestibular 97 para o Curso de Biblioteconomia; 

 Comunicado dos nomes dos seis orientandos da professora Amélia, através do Ofício 

nº 095/CPGA/UFSC, de 03/08/95; 

 Informe sobre programação do XIV Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina; 

 Recebimento do INFOLAC, v. 8, n. 1, jan./mar. 95; 

 Informe sobre programação preliminar do Seminário de Avaliação Curricular Região 

Sul, a ser realizado na UDESC; 

 Programação do IV Programa de Preparação para a Aposentadoria; 

 Relatório da disciplina BDC 5506; 

 Ofício Circular CRUB nº 048/95 indicando a criação de um Comitê Diretor para a 

campanha Acorda Brasil; 

 Levantamento da produção ligada à pesquisa no CED; 

 Recebimento do cadastro de turma do BDC; 

 Recebimento do relatório de atividades UFSC/94; 

 Cópia da Resolução 38/CEPE/95, de 06/07/95; 

 Informes da reunião do dia 04/08/95; 

 Cópia do documento de Auto Avaliação do curso de Mestrado em Educação; 

 Recebimento do Boletim Informativo v. 4, n. 11, abr./jun. 95; 

 Solicitação de disquetes 3/12 aos professores para que a Secretaria faça cópia de 

segurança das disciplinas; 

 Publicação de artigo no jornal de Recife em 14/05/95 de autoria de Edson Nery da 

Fonseca; 

 Criação de comissão para elaborar o Projeto do Curso de Especialização em 

Metodologia do Ensino Superior em Biblioteconomia. Composição: professores 

Francisco, Maria Del Carmem, Úrsula e Armi; 



145 
 

 Aprovação da prorrogação de afastamento da professora Juliana; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Araci; proposta do BDC de utilização 

do Laboratório de Microinformática do CED; 

 Aprovação do processo nº 23080.005306/95-68; 

 Informe sobre concurso público para contratação de professor na vaga da professora 

Liene; 

 Proposta de alteração das entradas do vestibular 97 para o curso de Biblioteconomia; 

 Convite à todos para um encontro de despedida da professora Liene; 

 Prazo de entrega de trabalhos a serem apresentados no XIV Painel de 

Biblioteconomia; 

 Repensar sobre a obrigatoriedade do TCC; 

 

ATA 255 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 12/09/1995 – p. 86 

Pauta da Reunião: 

 Recebimentos: do Of. Circular nº 012/PRCE/95; do contrato de prestação de serviços 

da professora Noêmia; do Of. Circular s/n de 28/03/95; do documento s/n de 30/08/95 

e da convocação 009/CED/95; 

 Deferimento da solicitação de afastamento da professora Juliana; 

 Aprovação da situação da professora Neide, à disposição da UFMT, com ônus para a 

UFSC; 

 Aprovação do Relatório de Pesquisa e Projeto Arquivos Fotográficos da professora 

Eliana; 

 Proposta do professor Francisco ao BDC referente à questões de estudo; 

 Professora Úrsula dá avisos sobre a X Feira do Livro de Florianópolis e aula magna 

com professor Afonso; 

 Professora Maly indaga sobre o projeto de pesquisa da professora Juliana; 

 Professora Armi participou de uma reunião de representantes da APUFSC; 

 Participação das professoras Marília e Estera  na reunião no Conselho Federal de 

Biblioteconomia; 

 Cadastro elaborado pela professora Úrsula; 

 Lembrete para o prazo de remessa de trabalho para o Painel de Biblioteconomia; 

 Professora Bahia ministrará dois cursos; 

 Professora Úrsula comunica que fará disciplina no ensino a distância como aluno 

especial do Doutorado; 

 

ATA 256 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/10/1995 – p. 86 – 89 

Pauta da Reunião: 

 A presidente inicia a reunião deixando a palavra à disposição dos candidatos a Reitor e 

Vice-Reitor, que expuseram sua campanha; 

 Aprovação de inclusão de dois itens na pauta; 

 Apreciação e aprovação das atas 252 e 253, com pequenas alterações; 

 Informe de que o NAI/BU/UFSC estará aberto até às 21 horas de segunda à sexta; 

 Solicitação de atualização do Plano de Capacitação para Formação durante a reunião 

com o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, realizada em 18/09/95; 
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 Recebimento: do catálogo de Graduação 95/96 da UFSC; do Relatório 1994 da UFSC; 

do Anais do XII SEURS; do Memorando Circular 013/DSG/UFSC/95; da via PRPG, 

folder e correspondência divulgando o Programa da Biblioteconomia da PUCCAMP; 

do folder do 1º Seminário de Formação Pedagógica da FAED; da cópia de trabalho de 

autoria do professor Francisco; do Memorando Circular nº 005/PRPG/95; da cópia da 

Resolução 44/CEPE/95; do Memorando Circular nº 060/GR/95; do relatório de 

incidência de notas das disciplinas do BDC; do contrato UFSC/Noêmia Schoffen; da 

Circular nº 36/PREG/95; do Memorando 005/CGL/95; 

 O colegiado tomou ciência de: os professores Marcos e Nuno assumiram a Presidência 

e Vice-Presidência da CPPD; a professora Gleisy está afastada por 120 dias; proposta 

e programa do Seminário O Professor de Biblioteconomia em Ação; 

 Aprovação da progressão funcional da professora Edna, através do processo nº 

23080.003406/96-31; 

 Aprovação com alterações do Plano Departamental de Capacitação docente. A 

transcrição da proposta encontra-se na ata; 

 Programa e banca examinadora do concurso público para professor assistente foi 

aprovado com alterações. Conta na ata o que foi aprovado; 

 Apresentação do programa da III Semana de Pesquisa da UFSC; 

 Aprovado com alterações a distribuição das disciplinas do BDC para 96.1. Transcrição 

da proposta aprovada conta na ata; 

 Ana Juliano, aprovada no concurso público, desistiu da vaga. Decidiu-se então 

contratar a 3ª colocada, já que a 2ª já havia sido contratada; 

 Aprovação da progressão funcional da professora Marília, através do processo nº 

23080.003403/95-43; 

 Aprovação do Curso de Especialização em Gestão de Informação para 

Competitividade; 

 Professor Francisco recorda a data da realização do XIV Painel de Biblioteconomia 

em Santa Catarina e da palestra do professor Cristiano Cunha; 

 Reclamações a respeito do horário das disciplinas; 

 

ATA 257 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 21/11/1995 – p. 89 - 90 

Pauta da Reunião: 

 Justificativa da ausência da professora Bahia na reunião; 

 É retirado de pauta o 5º item; 

 Aprovação das atas 254, 255 e 256; 

 Inclusão na pauta dos itens: processo nº 23080.007615/95-63; processo nº 

23080.009103/95-22; homologação ad referendum do projeto de pesquisa das 

professoras Úrsula e Gleisy; 

 Recebimento: da cópia da Resolução nº 17/CUn/95; da cópia do Of. Circular nº 11; do 

Informe n. 29, v.2 da ANDIFES; do Of. Circular nº 060/ESAI/95; do Of. da Capes (nº 

de ref. DAA/427); da cópia do Memorando 144/CED/95; do Of. Circula nº 

004/PRA/95; 

 Portaria 1760/DP/95 concedendo licença prêmio à professora Mitsi; 

 Comunicado de mudança curricular e no curso de Ciências as Computação, através do 

Of. nº 052/CCO/95; 

 Cópia do Contrato Civil para atendimento de necessidade temporária de excepcional 

interesse público da professora Elisa Cristina; 
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 Relatório detalhado por ramal 9304; 

 Projeto de pesquisa A Biblioteca Infantil: um espaço necessário da professora Armi, a 

ser desenvolvido em 95.2; 

 Cópia de textos de autoria do professor Francisco; 

 Relatório parcial da pesquisa Catalogação nos sistemas automatizados; 

 Boletim Novas Aquisições v. 1, n. 5, outubro 95; 

 Resolução nº 56 dispõe sobre as vagas ociosas nos cursos de Graduação da UFSC; 

 Informe sobre as bolsas de estudo para Doutorado no Quebec, através do Of. Circular 

nº 59/ESAI/95; 

 Aprovação da solicitação de transferência do professor Francisco para a UFPB, 

através do processo nº 23074.023301/96-60; 

 Aprovação da solicitação de afastamento para formação da professora Úrsula, através 

do processo nº 23080.009070/95-75; 

 Professoras Armi e Araci a princípio ficaram como chefe e Subchefe do BDC 

respectivamente, até a confirmação; 

 Retirado de pauta o processo nº 23080.008545/95-15; 

 Aprovação do relatório final de atividades de Pós-Graduação da professora Maria 

Margarete, através do processo nº 23080.007615/95-63; 

 Aprovação da solicitação da prorrogação de mais um semestre para desenvolver 

pesquisa da professora Marília, através do processo nº 23080.009103/95-22; 

 Homologação da aprovação ad referendum do projeto de pesquisa das professoras 

Úrsula e Gleisy; 

 A comissão do 14º Painel ainda está em atividade; 

 Professora Clarice toma posse do cargo de professora auxiliar no dia de hoje; 

 Esclarecimentos por parte da professora Estera a respeito da questão levantada na 

reunião de 11/05/95, sobre a chefia do BDC ter assumido com sobrecarga de trabalho; 

 

ATA 258 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/11/1995 – p. 90 – 91 

Pauta da Reunião: 

 Justificativa da ausência da professora Eliana Bahia na reunião; 

 Recebimento: do relatório de participação do BDC/UFSC na comissão organizadora 

do 14º Painel de Biblioteconomia em Santa Catarina; da Circular 002/CED/95;  

 Cópia da Portaria nº 1062/GR/95 criando a Divisão de Processos Administrativos 

Disciplinares – DPAd; 

 Cópia da Portaria nº 1246/GR/95 designando servidores para integrarem o Corpo 

Permanente de Processo Administrativo Disciplinar; 

 Correspondência do Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação do IBICT 

fazendo levantamento de obras de terminologia e lexicografia; 

 Cópia do Edital 1/95 concurso público para bibliotecários, realizado pelo MARÉ; 

 Of. 25/95 anunciando a 3ª Reunião Especial da SBPC; 

 Of. Circular DCT 31/95encaminhando calendário de inscrição no Programa de 

Formação de Recursos Humanos e Fomento à Pesquisa CNPq; 

 Correspondência 069/DEST/95 encaminhando relatório de inspeção de rotina; 

 De 15 à 30/06 haverá três grandes encontros nacionais na UFSC, sendo que as salas de 

aula servirão de alojamento para os alunos; 

 Reunião do Auditório do CED no dia 13/12/95; 
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 Professora Cláudia recebeu e pôs a disposição dos demais a cópia do relatório das 

duas últimas gestões da ABEBD; 

 Processo nº 23080.009193/95-15 e diligência; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Estera, através do processo nº 

23080.0099463/95-98; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Maria Margarete, através de processo 

não protocolado; 

 Aprovação de abertura de concurso público para preencher a vaga no lugar do 

professor Francisco que está sendo transferido para a UFPB; 

 Abertura de concurso público para preencher a vaga da professora Cláudia, que está se 

aposentando; 

 Abertura de concurso público para substituir a professora Armi que está se 

aposentando; 

 Aprovação da progressão funcional horizontal da professora Úrsula, através do 

processo nº 23080.008545/95-15; 

 Aprovação da progressão funcional horizontal da professora Mitsi, através do processo 

nº 23080.008544/95-52; 

 Eleição da chefia do BDC, foram eleitas as professoras Marília e Araci como chefe e 

subchefe, respectivamente; 

 Aprovação do PTD/BDC/96.1; 

 Sugestão de que a professora Cláudia continue a ministrar a disciplina Metodologia 

Científica mesmo com a aposentadoria; 

 Projeto UFSC Online; 

 Compra de kit de multimídia para o Laboratório de Informática do BDC com verba do 

FUNPEX; 
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CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO/ CED 
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BDC 

SUBGRUPO 011.1 ATOS DE CRIAÇÃO, ATAS, RELATÓRIOS 

ATAS 

ANO: 1996 a 1999  

CAIXA 01 

DOC 005 - Livro Nº 05 

 

Livro de Atas,  Nº 05, de 23/02/1996 a 19/03/1999. BDC. Atas nº 259 a 303 

 
ATA 259 – Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de 

Biblioteconomia e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 23/02/1996 – p. 01 

Pauta da reunião: 

 Reforma dos móveis para sala dos professores; 

 Informe sobre as aposentadorias das professoras Cláudia e Armi; 

 Cancelamento de transferência do professor Francisco; 

 Informes sobre concurso para professores substitutos; 

 Curso de atualização de MicroISIS, ministrada pela professora Úrsula; 

 Informe sobre a avaliação de recuperação ao longo do semestre e recuperação final; 

 Aula magna com o escritor Lêdo Ivo; 

 Resposta sobre o curso de especialização da informação para a competitividade 

(dez./95 à nov./96) BDC/UFSC e FUCAPI/ em Manaus; 

 Aprovação do curso de especialização em Gestão da Informação, através do processo 

nº 024795/96-74; 

 Será realizado em março/96, matrícula em disciplinas isoladas, alunos ouvinte e como 

extensão para a comunidade; 

 

ATA 260 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/02/1996 – p. 01 

Pauta da reunião: 

 Sobre a transferência do professor Francisco; 

 Informes sobre concurso para professor substituto nas áreas de Metodologia Científica, 

Organização de Bibliotecas, Área de Formação e Desenvolvimento de Coleções e 

Disseminação da Informação; 

 Edital para concurso público para professor assistente; 

 Pendência dos processos de Pesquisa e Extensão; 

 Informe sobre a dispensa dos alunos para aula magna; 

 Sugestões acerca da Semana de Formação Pedagógica; 

 Solicitação referente a entrega do relatório do PAD 95.2; 

 Apresentação dos Planos de Ensino; 

 Sugestões sobre a formatura dos alunos do BDC; 

 Contratação de pessoal para o Laboratório Labinfor; 

 Comentário sobre o curso Correio Eletrônico; 
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ATA 261 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/03/1996 – p. 02 

Pauta da reunião: 

 Aprovação das atas 257 e 258; 

 Providenciada a troca de salas de aula de materiais bibliográficos para sala de aula da 

BU; 

 Reforma do hall de entrada do CED e troca de piso ficou para o 2º semestre;  

 Projeto para melhoria do estacionamento; 

 Posse das chefias do Departamento do CED no dia 1/03; 

 Divulgação do 8º ENDIPE a se realizar de 7 à 10/05 de 1996; 

 Solicitação de dispensa dos alunos para participarem do 8º ENDIPE; 

 Dificuldade de contratação de professor substituto; 

 Prioridade para licença de saúde e aposentadorias; 

 Elaboração do calendário de eventos que os professores pretendem participar, com a 

finalidade de entrar no planejamento orçamentário; 

 Facilidade na renovação de bolsas do projeto extensão; 

 Elogios ao BDC nas reuniões do CED; 

 Arquivamento do processo de transferência da professora Clara, de Santa Maria para a 

UFSC; 

 Informe da participação de professor no seminário do CFB, em Brasília; 

 Participação da professora Marília em seminário em São Paulo, sobre o software Java; 

 Colocação de informações no mural do BDC sobre bolsas para exterior; 

 Pedido de material para o CED; 

 A professora Úrsula foi solicitada para dar um curso de treinamento do LABINFOR; 

 Informe sobre a visita de um membro da NUP; 

 Informe sobre o calendário de eventos do BDC; 

 Calendário de evento na semana do livro; 

 Participação dos professores Araci, Eliana e Margarete no Congresso de História; 

 Sugestão do professor Francisco para realização da semana de Biblioteconomia do 

final de cada semestre; 

 Informe sobre o interesse da professora Úrsula em participar da FENASOFT, em São 

Paulo; 

 Aguardando sugestões dos professores para encontro das Escolas de Biblioteconomia 

da Região Sul, em Londrina; 

 Foi adiada a aprovação de utilização do LABINFOR, será encaminhado ao colegiado 

do CED projeto para formatizar o laboratório; 

 A comissão do BDC fará o projeto com a participação dos professores Úrsula, Gleisy 

e Araci; 

 Aprovada a homologação do afastamento para doutorado da professora Edna Lúcia da 

Silva; 

 Aprovado o processo nº 23080.025158/96-14, com várias modificações, relator 

professor Francisco; 

 Foi adiado de pauta o processo nº 23080.025033/96-31, será colocado em pauta na 

próxima reunião; 

 Professora Araci foi solicitada para fazer um mapeamento de Pesquisa e Extensão dos 

últimos 10 anos; 
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 Devido ao afastamento da professora Úrsula, ficou decidido que a professora Maria 

Del Carmen R. Bohn parra a ser a presidente e a banca fica sem suplente; 

 Foi sugerido pela professora Maria Del Carmen que solicitem aos professores do BDC 

que deem textos em português aos alunos, pois os mesmos estão reclamando de textos 

em outras línguas; 

 

ATA 262 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 16/04/1996 – p. 02 – 03 

Pauta da reunião: 

 Não aprovação das atas; 

 Na reunião do Conselho Departamental foi discutido sobre a possibilidade de tornar 

permanente os cursos de especialização; 

 Escolha da Home Page do curso de Biblioteconomia para ser apresentada no Painel 

UFSC on-line, sendo a professora Úrsula responsável; 

 Solicitação de dispensa doa alunos para que possam participar da Mesa Redonda do 8º 

ENDIPE; 

 Informe de recebimento do Ofício Circular referente ao projeto PROIN; 

 Informe sobre o Edital 01/96 do Programa RH, com ação conjunta da CAPES, CNPq, 

FINEP e MARE; 

 Programa suplementar de apoio à qualificação docente; 

 Programa ALFA, 4ª chamada de propostas; 

 Informe sobre o programa de bolsa para pós-graduação e cursos de formação 

continuada na Espanha; 

 Informes sobre bolsas de iniciação científica, programas BIP/UFSC e PIBIC/CNPq; 

 Ofício comunicando sobre o programa de rádio do curso de Jornalismo; 

 Informe sobre a instalação de alarme na Biblioteca setorial do CED; 

 Informe sobre o 1º Seminário Catarinense de Redes Acadêmicas; 

 3ª reunião especial do SBPC; 

 Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino no 8º ENDIPE; 

 5º Encontro das Escolas de Biblioteconomia da Região Sul em Londrina, PR; 

 Simpósio Brasil Sul de Informação em Londrina, PR; 

 Aprovação do processo nº 23080.25266/96-89, relator professor Francisco; 

 Aprovação do processo nº 23080.025033/96-31, relator professora Bahia; 

 Professora Araci foi escolhida para representar o BDC na reunião sobre a greve, como 

esta foi transferida, todos foram convidados a participar; 

 Foi resolvido que todo evento seja comunicado por escrito a secretaria do BDC, para 

que não haja problemas com diárias; 

 Elaboração de documento sobre a não participação do BDC no V Encontro das 

Escolas de Biblioteconomia da Região Sul;  

 Será distribuída cópia preliminar para professores sobre Plano de Ação BDC/1996 – 

1997; 

 Indicação de professores para representante da APUFSC; 

 Professoras Clarice e Araci são indicadas para o Colegiado do Curso de Nutrição; 

 Informe sobre o calendário de Ata da Reunião do Colegiado BDC; 

 Licença de saúde da professora Juliana; 
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ATA 263 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/05/1996 – p. 03 – 04 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre o início do curso de Especialização em Gestão da Informação; 

 Informe sobre o resultado do concurso público para professor substituto de Tecnologia 

da Informação; 

 Foi decidido em reunião o horário de atendimento interno e externo da secretaria; 

 Contratação de estagiários para o LABINFOR; 

 Foi enviada a nominata dos professores para o colegiado do BBD; 

 Durante o VIII ENDIPE, a chefe do BDC coordenou o painel; 

 Professor Francisco encaminhou documentos do Encontro Biblos nº 1; 

 Informe sobre a substituição do coordenador do curso, e a professora Neide coloca-se 

a disposição para assumir o cargo; 

 Aprovação do relatório de Avaliação Parcial de desempenho de Docente; 

 Aprovado Projeto de Extensão da professora Úrsula; 

 Pedido de vistas ao processo nº 23080.010218/95-41; 

 Adiado para a próxima reunião o Relatório de Avaliação Parcial de Desempenho 

Docente; 

 Informe sobre reformulação do Regimento do LABINFOR; 

 Professor Francisco registra o recebimento da avaliação docente; 

 Informe da professora Úrsula sobre o projeto de Lei para a criação de vagas na Quadra 

Única de pessoal Civil do Município; 

 Justificativa da ausência da professora Elisa; 

 

ATA 264 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/06/1996 – p. 04 

Pauta da reunião: 

 Correspondência referente a doações para BU; 

 Ofício do professor Faruk com a relação de nomes da Administração Superior da 

UFSC; 

 Informe sobre o resultado da eleição para coordenação do BDC, a professora Neide 

ficou como coordenadora e o professor Francisco como subcoordenador; 

 Aprovado o processo nº 23080.025033/96-31, relatora professora Bahia; 

 A professora Clarice solicita a retirada da pauta o processo nº 23080.026738/96-10; 

 Professora Araci solicita prorrogação do projeto de pesquisa, relatora professora 

Gleisy, aprovado; 

 Aprovado processo nº 23080.027000/96-52 – PTD – 96.2, com adendo, relatora 

professora Araci; 

 Carta de demissão da professora Gleisy como coordenadora do LABINFOR; 

 Aprovado relatório de avaliação parcial de desempenho docente da professora Gleisy; 

 Aprovado processo nº 23080.26611/96-19 da professora Clarice, relatora professora 

Neide; 

 Aprovado processo de prorrogação de afastamento da professora Miriam, com adendo, 

relator professor Francisco; 

 Aprovado processo de projeto de pesquisa das professoras Úrsula e Gleisy, relatora 

professora Neide; 
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ATA 265 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/06/1996 – p. 05 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre o número de inscrições para o curso de Especialização em Gestão da 

Informação; 

 Informe sobre a eleição para o Conselho Regional de Biblioteconomia; 

 Jornal comenta sobre informatização em Bibliotecas Públicas; 

 CRB1 está desenvolvendo trabalho sobre Código de Ética; 

 Informe sobre envio de formulários de viagens de estudo; 

 Recebimento de correspondência da ABEBD – Congresso em Porto Rico; 

 Informe do programa da CAPES – bolsa para Mestrado; 

 Ofício comunicando a nova diretoria do DAP; 

 Professora Estera encaminhou o relatório dos estágios; 

 UEL de Londrina ABEBD enviou Ofício solicitando indicação de um representante 

para secretariado no lugar da professora Cláudia; 

 Aprovação do processo nº 23080.010218/95-41, relatora professora Araci; 

 Aprovação do processo nº 23080.004728/93-81, relatora professora Neide; 

 Aprovação do processo nº 23080.025150/96-14, relator professor Francisco; 

 Processo nº 23080.027191/96-52, relatora professora Úrsula, aprovado com adendo; 

 Retirado de pauta o processo nº 23080.026841/96-61, relatora professora Margarete; 

 Aprovação do processo nº 23080.005794-83, relatora professora Margarete; 

 Aprovação do processo nº 23080.009463/95-98, relatora professora Gleisy; 

 Pedido de vista do processo nº 23080.027244/96-17; 

 Confirmar palestra em comemoração aos 21 anos da ACB; 

 Professora Margarete solicita que os professores esclareçam aos alunos que a 

tecnologia não invalida o uso padrão de normalização; 

 Questionamento da professora Clarice sobre os planos das disciplinas de Metodologia 

Científica, Metodologia da Pesquisa e Pesquisa Bibliográfica para Ciências Contábeis, 

informa ainda que foi solicitado um minicurso sobre o assunto; 

 Comunicado da professora Neide que haverá palestra para professores e alunos no dia 

da greve geral; 

 

ATA 266 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/07/1996 – p. 06 

Pauta da reunião: 

 Recebimento de Memorando comunicando a participação da professora Araci no 

curso de Especialização em Gestão da Informação; 

 Informe sobre a lista de participantes na abertura do curso de Especialização em 

Gestão da Informação; 

 Informe sobre a reunião do Conselho Departamental do CED; 

 Informe sobre reunião Ampliada no Auditório do CED; 

 Apresentação dos Planos de Ensino 96.2; 

 Pedido de vista do processo nº 23080.027244/96-17, relator professor Francisco; 

 Processo nº 23080.026841/96-61 foi retirado de pauta por falta de quórum; 

 Participação do professor Francisco na reunião da ACB; 
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ATA 267 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/09/1996 – p. 06 – 07 

Pauta da reunião: 

 Não aprovação das atas; 

 Boas vindas à professora Magda; 

 Prorrogação da licença de saúde da professora Juliana; 

 Informe sobre o horário de atendimento da secretaria do BDC, eventos, resoluções, 

eleições e documentos de encaminhamento; 

 Homologação da participação da professora Amélia em atividades de extensão na pós-

graduação em Administração para 97.1 e 97.2 ad referendum, aprovada com adendo; 

 Aprovação do processo nº 027509/96-50, relatora professora Margarete; 

 Aprovação do processo nº 026612/96-73, relatora professora Estera; 

 Processo nº 024894/96-56, relatora professora Marília, o colegiado manifestou-se 

contra; 

 Aprovação do processo nº 026841/96-81, relatora professora Margarete; 

 Aprovado calendário de reuniões do colegiado; 

 Informe sobre o recebimento do convite de formatura dos formandos do curso de 

Biblioteconomia; 

 Comunicado sobre a publicação de artigo na revista de Biblioteconomia e 

Comunicação de Porto Alegre; 

 Relato da professora Bahia sobre viagem com alunos do curso de Biblioteconomia a 

São Paulo; 

 

ATA 268 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/10/1996 – p. 07 

Pauta da reunião: 

 Não aprovação das atas; 

 Boas vindas ao professor Gregório; 

 Informe sobre eventos, correspondências recebidas e publicações recebidas pela chefia 

do BDC; 

 A não apresentação do relatório de viagem da professora Viviam ao Mercosul, pois a 

mesma estava ausente; 

 Plano de capacitação Docente BDC – 1997/2000, decidiu-se fazer outra reunião para 

discutir este item; 

 Aprovado documento contendo relação da distribuição das atividades de ensino dos 

professores do BDC para 97.1; 

 Informe sobre abertura de concurso público para vaga da professora Armi, aprovado; 

 Os itens 7º, 8º e 9º ficarão para ser apresentados na reunião extraordinária. 

 Comunicado do professor Francisco sobre a edição do número especial sobre 

Biblioteconomia pelo NUP; 

 

ATA 269 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/10/1996 – p. 08 

Pauta da reunião: 

 Informações do BDC para a página da Web; 
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 Aprovado Plano de Capacitação de Docente BDC – 1997/2000; 

 Professor Gregório fica responsável pelo LABINFOR; 

 Informe sobre o Núcleo de Publicações do CED; 

 Aprovação do processo nº 23080.026613/96-73, relatora professora Úrsula; 

 

ATA 270 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/11/1996 – p. 08 

Pauta da reunião: 

 Aprovação das atas nº 259, 262, 264, 265 e 267; 

 A CPPD aprova a progressão funcional de professor assistente IDE para assistente 

IIDE; 

 Informe sobre documentos recebidos pela chefia: relatório de viagem da professora 

Viviam, como representante do BDC no encontro dos países do Mercosul em Porto 

Alegre; Formulário da CAPES 96/97; 

 Informe sobre o prazo para apresentação de novos projetos de cursos de 

especialização; 

 Informe da PREG sobre comunicado da CAPES referente ao Edital 01/97 – PROIN; 

 Informe sobre o Planejamento Institucional do CED para 1997/2000; 

 Informe sobre a Semana de Pesquisa da UFSC; 

 Aprovação do processo nº 030325/96-95, relatora professora Estera; 

 Aprovação do processo nº 031857/96-40, relatora professora Neide; 

 Referendado o processo nº 032821/96-38; 

 Professor Francisco apresenta publicação de “Informação e Sociedade” da 

Universidade Federal da Paraíba, onde está publicado um artigo de sua autoria, relata 

ainda sua participação no 9º SNBU; 

 Professora Ester comunica que está fazendo doação  de alguns livros; 

 

ATA 271 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/12/1996 – p. 09 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre a proposta de viagem de estudo; 

 Alteração do calendário escolar; 

 Aprovação do Ofício Circular nº 024/PREG/96, a presidente inclui mais 2 itens na 

pauta; 

 Aprovação do processo nº 025033/96-31, relator Comissão de Análises do PTD – 

BDC/97.1; 

 Aprovação do processo s/n da professora Margarete, intitulado “Organização do 

acervo de multimeios”, relator Comissão de Análises do PTD – BDC/97.1; 

 Aprovação do processo nº 23080.005798/94-83 com adendo, relator Comissão de 

Análises do PTD – BDC/97.1; 

 Aprovação do processo nº 034177/96-41, relatora professora Estera; 

 Aprovação do processo nº 034269/96-68, com adendo, relatora professora Araci; 

 Informe sobre relatório final do III curso de Pós-Graduação em Organização e 

Administração de Arquivos, relatora professora Neide, aprovado; 

 Informe sobre convocação para reunião extraordinária do BDC; 

 Recomendações para viagens de estudo; 
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 Comentários sobre viagem à Brasília para reunião do CFB; 

 Informe sobre o lançamento do livro no qual há um capítulo de autoria do professor 

Francisco; 

 

ATA 272 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 09/12/1996 – p. 09 

Pauta da reunião: 

 Aprovação do processo nº 033892/96-11, relatora professora Marília; 

 Aprovação do projeto de pesquisa das professoras Neide e Maria Del Carmem; 

 A presidente indica reunião em fevereiro para apresentação dos Planos de Ensino; 

 

ATA 273 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 27/02/1997 – p. 10 – 11 

Pauta da reunião: 

 Relatou-se os assuntos discutidos na reunião do CD, Conferência Estadual de 

Educação; 

 Informe sobre medida provisória nº 1554 de 14/02/97, contratação por tempo 

determinado; 

 Mestrado de Educação oferecerá 6 disciplinas em forma de seminário especial 

(optativa); 

 Aguardando a reestruturação da UFSC no CNE (MEC); 

 Reestruturação da OPM e LANTEC do CED; 

 Informe sobre a eleição para CFB; 

 Informe sobre a visita da presidente do CFB à Florianópolis; 

 Informe sobre seminário de Automação em Bibliotecas e Centros de Documentação; 

 Edital do Programa de Apoio à Educação Especial PROESP; 

 Com o afastamento da professora Bahia, a professora Claudia Gonçalves de Sousa 

ministrará temporariamente as disciplinas de sua responsabilidade; 

 Informe sobre edital de concurso de professor adjunto para o BDC/CED/UFSC, na 

área de Controle Bibliográfico e Disseminação da Informação; 

 Informe que a professora Juliana não retornará ao Departamento este semestre; 

 Apresentação do cadastro de turmas do semestre 97.1. Obs.: a disciplina BDC 408 

deixou de atender 18 alunos; 

 Sobre a disponibilização de cópias dos planos de ensino para os alunos de 1ª 

alternativa foi aprovada; 

 Aprovação do processo nº 23080.026612/96-73, relatora professora Maria Margarete 

Sell da Mata; 

 Retirado de pauta o processo nº 23080.026613/9-73; 

 Aprovação do processo nº 23080., relatora professora Neide Caciatori Brighenti; 

 Aprovação do processo nº 23080.000679/97-50 para o semestre 97.1, relatora 

professora Maria Margarete, devendo retornar à apreciação do colegiado no início do 

2º semestre; 

 O processo s/n – Projeto de Extensão da professora Úrsula aprovado “ad referendum” 

foi encaminhado para FUNPESQUISA, se aprovado, a professora Araci Isaltina de 

Andrade dará continuidade; 
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 Informe sobre apresentação dos planos de ensino e questionamento da professora 

Neide em relação ao conteúdo das disciplinas, pois não pretende trabalhar com um 

plano que não seja oficial; 

 BDC 5510 a professora Marília propõe reunião para discutir a tipologia documental; 

 BDC 5121 questionamento sobre periódicos e seriados sugerido o acréscimo de 

softwares para aquisição e registro de periódicos; 

 Apresentação dos planos de ensino; 

 Discussão sobre o espaço físico do CED, aprovada a formação de uma comissão para 

estudar/verificar a possibilidade de usar uma sala na Biblioteca Setorial do CED, ou a 

reorganização do laboratório; 

 Salientou-se a necessidade de rever o conteúdo programático das disciplinas de 

indexação e disseminação; 

 Verificação de horário para uso do LABINFOR; 

 

ATA 274 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/04/1997 – p. 11 – 12 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre saldo de vagas, todas foram atendidas, com exceção das duas turmas 

BDC 5441; 

 Recebimento de Anais da Biblioteca Nacional v. 114; 

 Informe sobre a resolução CUN; 

 Nomeação da professora Amélia Silveira pela Portaria do CED; 

 Memorando do DRH comunicando a solicitação de aposentadoria da professora 

Amélia, esta informa que sustou o processo; 

 Não houve inscritos para o Edital do Concurso Público para professor adjunto, o 

processo retorna ao BDC; 

 Informe sobre o pedido de monitores, foram cedidos 3; 

 Ofício da ABEBD sobre reunião dos professores da Região Sul na UDESC e 

professores de Santa Catarina com consultores internacionais; 

 ABEBD oferece curso de internet para Biblioteconomia para professores da UDESC e 

UFSC; 

 Aprovado processo de Avaliação e Desempenho da professora Araci, relatora 

professora Maria Margarete Sell da Mata; 

 Homologação aprovada do processo nº 23080.026613/96-73, relatora professora 

Marília; 

 Aprovação do processo nº 23080.0001234/97-79, relatora professora Maria 

Margarete; 

 Aprovação dos processos nº 23080.000825/97-10 e 23080.00116/97-11, relator 

professor Francisco; 

 Aprovação do processo nº 23080.001265/97-01, relatora professora Marília; 

 Professora Marília solicita a preparação dos projetos aos professores que pretendem 

abrir novos cursos; 

 Professora Bahia informa que em 98.1 terá o curso de Arquivologia; 

 Informe sobre seminário de Tecnologias Educacionais no CED para professores; 

 Professora Araci comunica que até o final/04 concluirá o relatório do levantamento 

dos projetos do BDC dos últimos dez anos; 

 Informe sobre o sorteio no CFB; 

 Informe sobre a possibilidade da criação do Mestrado; 
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ATA 275 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 29/04/1997 – p. 12  

Pauta da reunião: 

 Informe sobre convite do Conselho Federal de Biblioteconomia em Brasília; 

 Informe sobre cópia do Processo Jurídico (CFB) nº 250/97; 

 Informe sobre Memorando da professora Amélia; 

 Informe sobre mudanças em disciplinas; 

 Informe sobre licença sem vencimento da professora Mitsi; 

 Aprovação do processo nº 23080.001850/97-01, relator professor Francisco; 

 Aprovação do processo nº 23080.0011733/97-39, relator professor Gregório; 

 Informe sobre representação do BDC no Painel de Biblioteconomia; 

 Calendário de reunião do BDC; 

 Comunicado que o CNPq concentrará a liberação de recursos para projetos de 

pesquisa, incluindo bolsas de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado; 

 Comunicado sobre transferências internas, externas e retorno de discentes; 

 

ATA 276 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 08-09/05/1997 – p. 13 – 14 

Pauta da reunião: 

 A presidente relata sobre a sua participação na reunião do Conselho Federal de 

Biblioteconomia em Brasília; 

 Portaria nº 0552/GR/97 – comunicado de alteração do calendário escolar 97.1; 

 Aprovação do processo nº 001236/97-02, relator professor Francisco; 

 Aprovação do processo nº 01235/97-31, relatora professora Margarete; 

 Aprovação do processo nº 23080.002177/97-72, relatora professora Neide; 

 Solicitação de licença da professora Estera; 

 Solicitação de licença da professora Maria Del Carmem; 

 Afastamento da professora Mitsi; 

 A presidente distribuiu ao colegiado documento contendo quadro da distribuição das 

atividades de ensino dos professores do BDC para 97.2, sujeito a alterações, a 

professora Marli questiona o fato de constar disciplinas alocadas a ela, sendo que está 

com previsão de afastamento; a presidente explica o porquê do ocorrido; 

 Professor Francisco não aceita ministrar a disciplina BDC 5110, questionando sobre a 

carga horária alocada ao professor Samir e professor substituto da professora Amélia e 

a respeito da professora Juliana; a presidente esclarecendo pondera. A professora Maly 

manifesta-se retirando o seu pedido de licença, solicitando que seja transferida para 

98.1, aprovado; 

 A professora Araci questiona o fato de estar se dando esta discussão sobre as cargas 

horárias de ensino, salientando que deve-se em primeiro lugar determinarem-se as 

cargas administrativas, com isso, gera uma grande discussão em que a professora 

Araci coloca o seu cargo de subchefe a disposição. A presidente solicita que se 

interrompa a reunião, retornando no dia seguinte, aprovado; 

 No dia 09/05 do corrente ano retorna-se a reunião constante no edital de convocação 

nº 003/BDC/97; 

 São indicados para participarem do 6º Encontro de Docentes do curso de 

Biblioteconomia da Região Sul os professores Francisco, Neide e Amélia; 
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 A presidente informa que consultou a Pró-reitora de Ensino a respeito da contratação 

dos professores substitutos e tendo em vista novas possibilidades de contratação, pede 

que a professora Marly mantenha seu pedido de licença prêmio, fica aprovado as 

licenças das professoras Estera e Mitsi; 

 A presidente pergunta ao colegiado se estes aceitam a proposta do CED em relação a 

Comissão Coordenadora do curso de Biblioteconomia ou a que está determinada no 

Regimento Geral da UFSC. O colegiado manifesta-se colocando que ambos não estão 

bem esclarecidos. Sugere-se que deveriam manter-se no cargo a atual chefe e subchefe. 

A professora Araci se diz desinteressada em assumir esta tarefa e coloca que a 

partir/06, solicitará sua demissão do cargo de subchefe do BDC. A professora Marília 

salienta que não seguirá a mesma decisão. Professor Francisco propõe que seja 

respeitado o regimento Geral da UFSC. A presidente solicita votação, a professora 

Gleisy retira-se da reunião alegando que não se sente a vontade para votar, uma vez 

que sua proposta não é entendida. Vence a proposta “A”; 

 Aprovado o nome do professor Gregório como responsável pela Coordenadoria de 

Pesquisa e Extensão do BDC; 

 Distribuição das disciplinas para o semestre 97.2; 

 Aprovado o encaminhamento de Implantação do Mestrado do BDC; 

 Comunicado sobre o III Encontro Nacional de Pesquisa e Ciência da Informação no 

RJ, e XVIII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação em São Luiz 

do Maranhão; 

 Informe sobre o XVI Painel de Biblioteconomia; 

 Comunicado sobre recebimento de cartaz do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Informação de UFRGS; 

 

ATA 277 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/06/1997 – p. 15 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre a reunião do BDC com professores interessados em apresentar projetos; 

 Recebimento de cópia do trabalho que será apresentado no 18º CBBD; 

 Direção do CED solicita que o BDC assuma a homepage do CED; 

 Informe sobre o Plano Departamental 97.2 – BDC, com aprovação de limite de 10 

horas; 

 Aprovação do processo nº 23080.26611/96-19, relatora professora Neide; 

 Aprovação do processo nº 23080.2269/97-99, relatora professora Maria Del Carmem; 

 Aprovação do processo nº 23080.2751/97-56, relator professor Francisco; 

 Aprovação do processo nº 23080.1790/97-72, relatora professora Neide; 

 Aprovação do processo nº 23080.2667/97-41, relatora professora Marília; 

 Informe sobre o III Encontro de professores de Biblioteconomia da Região Sul no 

ASSE FAZ; 

 Comunicado sobre o concurso para professor substituto; 

 

ATA 278 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/06/1997 – p. 15 

Pauta da reunião: 

 Solicitação para que professores enviem proposta de viagens de estudo; 

 A presidente solicita a inclusão de Projetos de Pesquisa e Extensão na pauta; 
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 Baixada em Diligência o processo nº 23080.003071/97-87, relator professor 

Francisco; 

 Aprovação do processo nº 23080.00679/97-50 com a ausência da relatora professora 

Margarete, o parecer foi lido pela professora Marília; 

 Aprovação do processo nº 23080.030325/96-95, relatora Gleisy; 

 Processo nº 23080.026738/96-10 foi aprovado com adendo; 

 Processo nº 23080.027191/96-52  retirado de pauta; 

 Aprovação do processo nº 23080.003342/97-12; 

 Aprovação do processo nº 23080.025033/96-31; 

 Aprovação do processo nº 23080.005798/94-83; 

 Informe sobre convite para que professores participem da diretoria da ABEBD, 

próximo encontro será no Rio Grande; 

 Informe sobre viagem da professora ao EUA; 

 Informe sobre CDS que serão apresentados em São Luiz – Maranhão; 

 Informe sobre materiais do CEIT que estão ocupando espaço na BS/CED; 

 

ATA 279 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 16/07/1997 – p.16 

Pauta da reunião: 

 Aprovada a inclusão em pauta o Processo de Relatório de curso da FUCAPI; 

 Informe sobre as solicitações de monitoria; 

 Informe sobre a recepção aos calouros; 

 Informe sobre o 8º Programa de Formação Pedagógica para os docentes da UFSC; 

 Informe sobre espaço físico do CED; 

 Informe sobre a proposta do Plano de Ensino para página online, fica decidido que as 

sugestões serão dadas na primeira reunião/08; 

 Informe sobre o recebimento do convite de formatura da turma de biblioteconomia 

97.1; 

 Aprovação de inclusão de Pauta da Reunião: Processo do Relatório do Projeto curso 

da FUCAPI, relatora professora Marília; 

 Aprovação das atas nº 260, 261, 263, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275; 

 Informe sobre alterações dos planos de ensino por área; 

 Apresentação dos planos de ensino para 97.2; 

 Professor Francisco comunica sua especificação no plano de ensino, seus critérios para 

avaliações; 

 Solicitação da presidente aos coordenadores de fases a elaboração de um cronograma 

de reuniões por fase para 97.2; 

 Professor Francisco pede que seja adiado por mais um mês a entrega do projeto de 

mestrado; 

 

ATA 280 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 28/08/1997 – p.16 

Pauta da reunião: 

 A presidente relata sua participação no XVIII Congresso Brasileiro de 

Biblioteconomia e Documentação em São Luiz do Maranhão, professor Francisco e 

professora Amélia que também participaram fazem suas considerações; 
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 Informe sobre o V Seminário Nacional de Informação e Qualidade em Florianópolis; 

 A presidente da ACB solicita ao BDC nome de dois professores para constituírem a 

comissão técnica de organização do Painel de biblioteconomia de 1998; 

 Informe sobre catálogo de extensão da UFSC referente às atividades realizadas em 

1996; 

 Informe sobre formulário da FUNPESQUISA; 

 Professora Araci relata viagem de estudo com os alunos no Rio/01 e São Paulo, 

apresenta várias obras recebidas que serão encaminhadas à Biblioteca do CED; 

 Professora Maria Margarete apresenta o manual de estágio supervisionada 

reelaborado; 

 Homologação aprovada do processo nº 23080.003071/97-87; 

 Aprovação do processo nº 23080.003849/97-94; 

 Aprovação do processo nº 23080.003997/97-81; 

 Aprovação do processo nº 23080.002268/97-26; 

 Informe sobre o convite do professor Francisco aos professores para participarem da 

reunião sobre o projeto de criação do mestrado; 

 Professora Neide informa que não foi possível participar do treinamento que o CERTI 

está oferecendo; 

 Professora Magda comunica que é responsável pela Web Master do CED; 

 Professor Gregório informa que professora Mirna da Engenharia de Produção solicitou 

uma palestra. Informe que foi solicitado a realização de um mini curso para a 8ª 

Semana Pedagógica da UFSC; 

 Informe sobre o Encontro Estadual de professores e alunos de Biblioteconomia; 

 

ATA 281 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 30/09/1997 – p. 17 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre a programação do 8º Programa de Formação Pedagógica de Docentes 

da UFSC; 

 Informe sobre a FUNGRAD; 

 Apresentação dos projetos na FUNPESQUISA; 

 Informe sobre o retorno da professora Juliana ao BDC; 

 A presidente relata sua participação no VI Seminário  sobre Automação em 

Bibliotecas e Centros de Documentação em Águas de Lindóia – SP; 

 Professora Amélia relata sua participação na ANCIB, comunica também que após 

eleição será integrante da Diretoria, na qualidade de Representante Regional Sul; 

 Comunicado sobre a participação da professora Eliana Bahia no curso de Conservação 

e Preservação de Bens Culturais em Laguna, onde foram adquiridos 4 vídeos e 52 

publicações; 

 Informe sobre o recebimento do Boletim de Dados da UFSC – 1996; 

 Associação Catarinense de Bibliotecários solicita nomes de professores para 

representarem o BDC na organização do Painel de Biblioteconomia de 1998; 

 A presidente informa que representou a UFSC/CED na reunião da Câmara Temática 

do Workshop “Capacitação Profissional do Fórum Catarinense de desenvolvimento” 

no SENAI; 

 O colegiado do curso de Pós-Graduação em Educação aprovou uma nova linha de 

estudo para o Doutorado, com início previsto para agosto/98; 

 Aprovação das atas nº 276, 277 e 280; 
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 Aprovada a solicitação da presidente de incluir dois processos de avaliação de Estágio 

Probatório dos professores Gregório e Magda; 

 Aprovação do processo nº 23080.005361/97-38; 

 Aprovação do processo nº 23080.001235/97-31; 

 Aprovação do processo nº 23080.001236/97-02; 

 Aprovada a proposta do cronograma do planejamento estratégico do BDC, formulação 

do plano de capacitação docente; 

 Comunicado sobre a distribuição das disciplinas para 98.1, a presidente informa que a 

nova chefia do BDC deverá estar eleita até 18/11/97, e que os professores que 

desejarem fazer alguma alteração nas disciplinas ministradas podem solicitar ao BDC; 

 A professora Margarete solicita que a disciplina BDC 5511 seja ministrada por dois 

professores, aponta ainda a possibilidade de concorrer a chefia do BDC; 

 Solicitação da professora Maria Del Carmem em relação a sua Licença Prêmio; 

 Informe sobre a reunião do conselho de classe da 4ª fase; 

 Professor Francisco informa sobre sua participação na reunião de discussão para 

reformulação do Regimento Interno do CED; 

 Professora Amélia comunica que não participará das discussões dos dias 13 e 14/10 

por não estar em Florianópolis; 

 

ATA 282 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13-14/10/1997 – p. 18 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre o Planejamento Estratégico, foi realizado Seminário de Planejamento 

Institucional do BDC, constituindo o anexo 1; 

 Informe sobre o Plano Departamental de Capacitação Docente PDCD, constituindo o 

anexo 2; 

 Anexo 1: Planejamento Estratégico/Institucional BDC – 1998 – 2001. Missão do 

BDC/CED/UFSC BDC – p. 18 – 19; 

 Anexo 2: Plano Departamental de capacitação Docente período 1998 á 2001. P. 20, 21 

e 22; 

 

ATA 283 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/11/1997 – p. 23 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre aposentadoria da professora Neide, que foi publicada no D.O. do dia 

16/10; 

 Informe sobre a posse da professora Vivian Heemann, concursada que ocupará a vaga 

da professora Cláudia G. de Souza; 

 Aprovação da ata 278; 

 Retirado de pauta o Projeto de Mestrado; 

 Informe sobre concurso para professor efetivo na vaga da professora Neide, decidiu-se 

por realizar uma reunião extraordinária para analisar os requisitos para o concurso e o 

projeto de mestrado; 

 Informe sobre o plano de capacitação docente 1998/2001; 

 O colegiado aprova o nome do professor Francisco como representante do BDC no 

CED para discussão do Regimento Interno do BDC; 

 Informe sobre a eleição do BDC; 
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 Informe sobre processo de atividades docentes; 

 Aprovação do processo nº 23080.006403/97-11; 

 Aprovação do processo nº 23080.005665/97-22; 

 Professor Gregório comunica que é preciso pensar sobre a taxa de extensão para o 

BDC; 

 Informe sobre o ajuste do Regimento Interno das coordenadorias de estágio com a 

nova legislação; 

 Solicitação de repasse dos critérios de afastamento que foram apresentados na reunião 

de Planejamento  do BDC e distribuição das disciplinas para o semestre 98.1; 

 Comunicado sobre o lançamento do livro “Avaliação da Educação Superior” de 

autoria da professora Amélia e professora Ieda; 

 

ATA 284 - Reunião Extraordinária do Colegiado Departamental do BDC. 

Data: 11/11/1997 – p. 24 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre o projeto de mestrado; 

 Concurso para professor efetivo na vaga da professora Neide. Ficou definido em 

reunião os requisitos do candidato; 

 Informe sobre eleições do BDC; 

 

ATA S/Nº - Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado Departamental do BDC. 

Data: 18/11/1997 – p. 24 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre a eleição do BDC; 

 

ATA 285 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 20/11/1997 – p. 25 

Pauta da reunião: 

 1º item retirado de pauta; 

 Aprovação do processo nº 23080.005890/97-69; 

 Processo nº 23080.006925/97-87, relator professor Francisco. O parecer do relator foi 

que o processo deveria ser retirado e apreciado no próximo semestre; 

 Aprovação do processo nº 23080.006996/97-25; 

 Aprovação do processo nº 23080.002270/97-78; 

 Aprovação do processo nº 23080.007095/97-97; 

 Aprovação do processo nº 23080.007109/97-08; 

 Professor Gregório salienta que deveria ser feita uma reunião para discutir o índice da 

taxa da extensão do BDC; 

 

ATA 286 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: dez/12/1997 – p. 25, 26 

Pauta da reunião: 

 Informe que devido à política da UFSC, ainda não foi marcada a posse da nova chefia 

do BDC; 

 Informe sobre o formulário para solicitação de bolsa de monitoria 98.1; 

 Informe sobre o prazo para entrega da solicitação de bolsas de treinamento; 

 Informe sobre a Minuta de proposta do regimento do BDC; 
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 Solicitação para entrega no BDC dos relatórios dos PADs 97.2; 

 Informe sobre recebimento do ofício da Universidade do Rio Grande do 7º Encontro 

dos Docentes em Biblioteconomia da Região Sul; 

 Informe sobre Encontro Regional de estudantes de Biblioteconomia – EREBD; 

 Professora Magda informa sobre sua participação no Encontro de Instituições 

Particulares de Ensino Superior, realizado em São Paulo; 

 Comunicado sobre a data para o cadastramento de grupo de pesquisa no CNPq, 

professor Francisco comunica que articulou-se com os professores Gregório e Maria 

Del Carmem, inscrevendo-se como um grupo de pesquisa; 

 Aprovação das atas 279, 281, 282, 283, 284, 285 e a ata da eleição do chefe e subchefe 

do BDC; 

 Aprovação do processo nº 23080.1850/97-01; 

 Aprovação do processo nº 23080.30325/96-95; 

 Processo nº 23080.3997/97-81 retirado de pauta por já ter sido aprovado na reunião 

anterior; 

 Aprovação do processo nº 23080.006404/97-84; 

 Aprovação do processo nº 23080.007025/97-10; 

 Aprovação do processo nº 23080.026738/96-10; 

 Aprovação do processo nº 23080.026274/96-42; 

 Processo nº 23080.000679-97-50da professora Gleisy, foi adiado pelo colegiado pois a 

professora estará assumindo o LABINFOR; foi sugerido que a mesma escreva um 

artigo a partir dos dados já levantados; 

 Informe sobre aprovação de 15 itens no concurso para professor adjunto – Campo de 

conhecimento: Controle Bibliográfico; 

 Solicitação da quebra do pré-requisito da disciplina BDC 5312, pela professora 

Magda; 

 Professor Francisco lembra que esta solicitação deveria ser feita ao BBD; 

 A presidente do colegiado informa que esta disciplina será oferecida também á alunos 

do curso de Pedagogia e solicita ao colegiado que seja retirado o pré-requisito BDC 

5338, o colegiado aprova, a presidente encaminhará a solicitação ao BBD; 

 Agradecimento da presidente a todos pela colaboração durante o período que esteve na 

chefia; 

 

ATA 287 - Ata da Reunião do Colegiado Departamental do departamento de Biblioteconomia 

e Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/03/1998 – p. 26, 27. 

Pauta da reunião: 

 Informe sobre a distribuição de material para os professores presentes na reunião, com 

informações referentes ao período/12/97 à fevereiro/98; 

 Informe sobre o recebimento de lista bibliográfica a ser encaminhada para aquisição 

pela BU; 

 Informe sobre Ofício Circular BU, comunicando que foi contemplada com verbas 

repassadas pelo MEC para compras de livros nacionais; 

 Informe sobre Ofício Circular da Universidade do Minho, de Portugal, propondo 

cooperação; 

 Informe sobre Ofício Circular DEG/98, que solicita sugestões para elaboração das 

diretrizes curriculares do curso de Biblioteconomia; 

 Informe sobre trâmite do documento para criação do curso de mestrado; 

 Aprovação do processo nº 23080.007139/97-61; 
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 Aprovação do processo nº 23080.000561/98-21; 

 Aprovação da homologação do processo nº 23080.00378/98-34; 

 Informe sobre bolsa de incentivo à graduação; 

 Informe sobre participação de docentes do BDC em eventos, e formação de uma 

comissão composta pelas professoras Araci, Edna, Estera e Maia Del Carmem para 

desenvolver junto à CRB e ACB os preparativos do mesmo; 

 Informe a respeito da realocação das salas-ambiente do BDC; 

 Informe sobre proposta de Regimento para o BDC, e criação de uma comissão 

composta pelas professoras Juliana, Maria Margarete e Gleisy; 

 Manifestação do BDC sobre o novo currículo do curso de Letras; 

 Pedido de abertura de mais uma turma de BDC 5441, a qual a professora Juliana 

assumirá em 98.1; 

 Professor Francisco para informações diversas; 

 Professora Estera dá boas vindas às professoras Juliana e Edna; 

 

ATA 288 - Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 26/03/1998 – p. 25 

Pauta da reunião: 

 Solicitação de inclusão dos seguintes assuntos: 1) reunião do Conselho Departamental 

do CED para escolha de vice direção. 2) sugestões do BDC e BBD para elaboração 

das diretrizes curriculares dos cursos de Graduação em Biblioteconomia; 

 Breve relato da professora Edna sobre a falta de tempo da comissão para elaborar 

diretrizes do assunto citado anteriormente; 

 Aprovação da proposta de alteração do documento final a ser encaminhado à 

SESU/MEC; 

 Informe de recebimento de dez microcomputadores para atender à Biblioteconomia; 

 Informe da reunião para escolher um vice diretor, como não houve inscrição de 

candidatos, os Departamentos do CED indicariam nomes para concorrer ao cargo; 

 A Reitoria deverá entregar à ANDIFES proposta de Programa alternativo ao PID; 

 

ATA 289 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 03/04/1998 – p. 28 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação das atas 286, 287 e 288, e aprovação das atas 286 e 287; 

 Foi entregue aos professores um quadro referente às suas atividades em 1998.1; 

 Distribuição do Informe BDC nº 1; 

 Solicitação e aprovação da inclusão de mais um processo na pauta; 

 Aprovação da Avaliação de Estágio Probatório do professor Gregório, através do 

processo nº 23080.001236/97-02; 

 Aprovação da Avaliação de Estágio Probatório da professora Magda, através do 

processo nº 23080.001235/97-31; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Vivian, através do processo nº 

23080.001546/98-72; 

 Aprovação do projeto de extensão do professor Gregório, através do processo nº 

23080.001431/98-51; 

 Aprovação da consulta da professora Maria Virgínia à UFSC sobre sua lotação 

provisória neste departamento, através do processo nº 23070.007351/97-55; 
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 Aprovação do projeto de extensão da professora Eliana Bahia, através do processo nº 

23070.001082/98; 

 Os presentes na reunião manifestaram-se sobre sua posição quanto a greve dos 

docentes da IFES; 

 O BDC apoia a atual Diretora do CED; 

 Todos os projetos de extensão deverão ser aprovados antes de começarem; 

 Comunicado de que o projeto de extensão Atividades de Incentivo a Leitura em 

Bibliotecas Escolares foi renovado e contemplado com uma bolsa; 

 Comunicado de que a professora Estera realizou palestra na BU sobre estágio em 

Toulouse – França; 

 Professora Clarice também foi contemplada com uma bolsa de extensão para o projeto 

Arquivo Permanente do BDC; 

 

ATA 290 - Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 06/07/1998 – p. 29 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação da inclusão de quatro processos na pauta; 

 Pedido aos presentes para que leiam a Lei 9.674; 

 Lembrete de que a Lei 9.610 entra em vigor após 120 dias; 

 Recebimento de informações sobre o V ENEBCI; 

 Aprovação da solicitação de lotação provisória no BDC da professora Maria Virgínia, 

através do processo nº 23070.007351/97-55; 

 Aprovação de prorrogação de licença sem vencimento da professora Mitsi, através do 

processo nº 23080.002837/97-70; 

 Aprovação da transferência da professora Juliana para o Arquivo Central da UFSC, 

através do processo nº 23080.002458/98-42; 

 Aprovação da análise de desempenho para fim de progressão funcional da professora 

Eliana Bahia, através do processo nº 23080.001967/98-21; 

 Convite aos presentes para participarem da Assembleia Geral do CED; 

 

ATA 291 - Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/07/1998 – p. 29 - 30 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação de inclusão de dois processos na pauta; 

 Apreciação e aprovação das atas 288, 289 e 290; 

 Comunicado da presença da acadêmica Francisca, que dá informações sobre o XXI 

Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia e Documentação; 

 Distribuição aos professores do Informe BDC nº 2; 

 Recebimento do 14º CRB cópia do texto da Lei 9674; 

 Aprovação de cinco projetos de pesquisa, que foram encaminhados ao DAP para 

obtenção de Bolsa de Iniciação Científica; 

 Homologação da bolsa Panorama da situação da literatura nacional na área de controle 

bibliográfico dos registros do Colegiado; 

 Homologação da bolsa Gerenciamento de processos – uma ferramenta de suporte à 

melhoria contínua e ação; 
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 Homologação da bolsa Causas da baixa inserção da produção científico-técnica de 

profissionais da área de Biblioteconomia atuantes em Santa Catarina na literatura 

utilizada pelas Escolas de Biblioteconomia no Estado; 

 Aprovação do projeto de pesquisa das professoras Edna e Estera, através do processo 

nº 23080.002311/98-34; 

 Adiado na pauta o processo nº 23080.002282/98-34; 

 Homologação da aprovação dada em ad referendum do processo nº 23080002094/98-

28; 

 Adiado na pauta o processo nº 23080.000378/98-34; 

 Homologada a aprovação dada em ad referendum do processo nº 23080.002501/98-

70; 

 Homologada a aprovação dada em ad referendum do processo nº 23080.002493/98-

43; 

 Aprovada a proposta de reencaminhar o projeto de Mestrado em Ciência da 

Informação; 

 Aprovada a proposta a ser encaminhada para o Conselho Departamental do CED, que 

destaca a mudança do nome BDC para Departamento de Ciência da Informação – 

CIN; 

 Adiado na pauta o processo nº 23080.003000/98-10; 

 Adiado na pauta o processo nº 23080.002947/98-59; 

 Foi passado um resumo do calendário escolar e comunicado de uma reunião no 

Auditório do CED no dia 13; 

 

ATA 292 - Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 17/07/1998 – p. 30 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação da ata 291; 

 Of. Circular nº 008/CES/98 comunicando que os contratos de monitoria e estágio 

estão prorrogados até 19/10/98; 

 Of. Circular nº CPE/CED/07/98 comunicando sobre a inscrição para a VI Semana de 

Pesquisa da UFSC; 

 Of. Circular nº 005/PREG/98 informando a situação dos professores substitutos; 

 Cópia da Lei nº 9.678; 

 O presidente solicita aos membros do BDC que fazem parte das comissões de fase, 

que articulem uma reunião, e que um acadêmico de cada fase participe; 

 Folder anunciando o 5º Prêmio Mérito Universitário Catarinense; 

 Informe sobre correções de redação no Regimento do BDC; 

 Informe que o programa da disciplina BDC 5205 está sendo ministrado sem a 

apreciação definitiva de seu conteúdo; 

 Memorando Circular nº 009/CED/98 comunicando o saldo de diárias do BDC; 

 Of. Circular nº 028/PRPG/98 comunicando que está disponível na homepage da 

CAPES o Edital nº 01/98; 

 Folheto sobre quatro programas da CAPES; 

 Ofício ACB/057/98 comunicando sobre as atividades a serem desenvolvidas na 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca; 

 Foi indicado o nome da professora Araci para compor a Comissão Editorial do NUP; 

 Aprovação da proposta de realização do CIMITS 99; 
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 Aprovação da proposta relativa ao PROMEBI; 

 O colegiado concluiu que pode ser adotada a redação apresentada sobre a proposta de 

Diretrizes e Regimento para Cursos Sequenciais; 

 Recomendação de que se priorize a contratação de professores para o quadro 

permanente; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Vivian, através do processo nº 

23080.003199/98-21; 

 

ATA 293 - Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 13/08/1998 – p. 31 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação da ata 292; 

 Entrega de um boletim com Informes do BDC nº 3 e comunicações verbais; 

 Professora Estera e Maria Del Carmem relatam suas participações no V ENEBCI; 

 Professora Magda fala sobre trabalho de Avaliação de Coleção; 

 Professora Maly fala sobre sua última participação na reunião do CRB – 14; 

 Professora Araci representou o CRB – 14 no 1º Fórum Paranaense de Bibliotecários; 

 Recebimento de ofícios encaminhando documentos legais do MEC; 

 Informe de que o colegiado do Curso de Ciências Contábeis aprovou o aumento de 

vagas no curso; 

 Reconsideração da decisão do colegiado BDC, através do processo nº 002837/97-70; 

 Aprovação do processo nº 006924/97-14 – Avaliação de desempenho em Estágio 

Probatório da professora Vivian; 

 Homologação do processo nº 003862/98-33; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Gleisy, através do processo nº 

003969/98-27; 

 Aprovação do processo nº 003895/98-92; 

 Aprovação do projeto de extensão do professor Gregório, através do processo nº 

004057/98-72; 

 Aprovação do processo nº 0029447/98-59; 

 Aprovação do concurso público para a vaga da professora Amélia, que está se 

aposentando; 

 Informe sobre posicionamento do BDC quanto a propostas; 

 Aprovação da Constituição da Comissão de Análise do PTD-BDC 1998.2; 

 Informe a respeito da necessidade de discussão sobre a Extensão; 

 Informe de encaminhamento de pedido de aumento de vagas de estágios para o curso 

de Biblioteconomia; 

 

ATA 294 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 04/09/1998 – p. 32 

Pauta da Reunião: 

 Aprovação de inclusão de três processos de Extensão e Pesquisa na pauta; 

 Apreciação e aprovação da ata 293; 

 Recebimento: do catálogo de extensão da UFSC; do catálogo de Graduação da UFSC; 

de informações sobre a tramitação do projeto de Mestrado em Ciência da Informação;  
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 Of. Circular/PREG convidando os chefes do Departamento e o de Expediente a 

participarem de reunião; 

 Telefonema da bibliotecária Maria Aparecida comunicando a chegada do professor 

Israel Nunez Paula de Cuba para ministrar curso; 

 Aprovação do e-mail da professora Miriam, solicitando 15 dias de férias; 

 Ofício da ACB solicitando apoio do BDC para trazer palestrante de São Paulo; 

 Ofício do DRH solicitando apoio do BDC para organizar os arquivos daquele 

Departamento; 

 Ofício da PREG sobre avaliação do BDC realizada pelos discentes; 

 Solicitação da APUFSC para que o BDC eleja alguém para representa-lo no Conselho 

da Entidade; 

 Indicação de mais um membro para a comissão de organização e realização do 

seminário do Curso de Biblioteconomia; 

 Encaminhamento à BU de uma relação de livros a serem adquiridos; 

 Mudanças nas regras do FUNEVEN; 

 Comunicado de afastamento do presidente por quatro dias; 

 Aprovação do projeto de pesquisa das professoras Vivian e Estera, através do processo 

nº 004661/98-17; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Vivian, através do processo nº 

004481/98-35; 

 Aprovação do projeto de extensão das professoras Gleisy e Maria Maragrete, através 

do processo nº 004496/98-11; 

 Aprovação do projeto de extensão das professoras Gleisy e Araci, através do processo 

nº 004238/98-17; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Maria Del Carmem, através do 

processo nº 004627/98-89; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Magda, através do processo nº 

004598/98-82; 

 Aprovação do projeto de extensão do professor Gregório, através do processo nº 

004333/98-48; 

 Aprovação do processo nº 002837/97-70; 

 Aprovação da abertura de concurso público para professor adjunto em Recuperação da 

Informação; 

 Retirado de pauta o Plano de Trabalho do BDC para 1998.2; 

 Comentário da professora Gleisy sobre trabalho apresentado pela professora Úrsula na 

XIV Jornada Sul Rio Grandense do RS de Biblioteconomia e Documentação e II 

Encontro Regional de Usuários de MicroISIS; 

 Professora Maly solicita relatórios de pesquisa; 

 Professor Francisco solicita substituição para seu cargo de chefia a partir do dia 

30/09/98; 

 

ATA 295 - Reunião Extraordinária do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 10/09/1998 – p. 33 

Pauta da Reunião: 

 Não apreciação da ata 294; 

 Recebimento da cópia do Edital nº 138/DRH/98; 

 Recebimento de manifestação da Diretora do CED a respeito do pedido de 

substituição do atual chefe do BDC; 
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 Providências sobre a permanência da professora Miriam em Paris; 

 Recebimento de correspondência da IFLA/LAC; 

 Recebimento de convite da Universidade Tecnológica Metropolitana de Santiago do 

Chile; 

 Recebimento de CD da CNEN – CIN; 

 Aprovação do Plano de Trabalho do BDC para 1998.2; 

 Professor Gregório informa sobre reunião; 

 

ATA 296 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 02/10/1998 – p. 33 – 34 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação das atas 294, e 295 do BDC e 92 do BBD; 

 Distribuição de listagem de correspondência recebida pela Presidência do Curso e 

Departamento; 

 Comunicado sobre o Programa de Formação Pedagógica dos Docentes da UFSC; 

 Informe sobre a realização da avaliação interna do Curso e do Departamento; 

 Informe da não obrigatoriedade dos professores em estágio probatório de participar do 

Programa de Formação Pedagógica; 

 Informe sobre o processo da mudança de nome do Departamento de Biblioteconomia; 

 Comunicado sobre a recepção aos calouros; 

 Encaminhamento de documento dobre a exposição mural, da disciplina Bibliotecas 

Escolar; 

 Comunicado do professor Francisco de que continuará no cargo; 

 Encontro “Os 25 anos da Educação em Biblioteconomia na UFSC”; 

 Relatório das reuniões de Acompanhamento Didático Pedagógico em 

Biblioteconomia; 

 Homologação da PROMEBI, transferido para a próxima reunião; 

 Aprovação do processo nº 23080.004659/98-75; 

 Transferência do processo nº 23080.030325/96-95; 

 Comunicado da professora Araci sobre sua participação e apresentação em um 

trabalho no I Seminário de Bibliotecas Escolares e II Jornada Norte-Nordeste de 

biblioteconomia e Documentação; 

 

ATA 297 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 15/10/1998 – p. 34 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação da ata 296; 

 Informes sobre a fala da Diretora do CED ao final da reunião; 

 Recebimento do Ofício do Centro Acadêmico de Biblioteconomia; 

 Recebimento do Ofício da Chefe do Departamento de Expressão Gráfica; 

 Secretaria do CED enviou um memorando informando o saldo de diárias disponível 

para o BDC em outubro de 1998; 

 Ofício comunicando disponibilidade de cinco vagas para monitoria; 

 Comunicado de Concurso de Produção de Textos para Bibliotecários; 

 Adiamento do Planejamento Institucional do BDC 1999; 

 Aprovação do cancelamento do IV Curso de Arquivologia; 
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 Adiado da pauta o processo nº 030325/96-95; 

 Interrupção do processo nº 00552/98-17; 

 Exposição de pontos sobre o Relatório da Comissão Nacional de Avaliação  - GED; 

 Aprovação da Análise do Programa de Ensino da disciplina BDC 5403; 

 Professora Magda fala sobre a reunião da OPM/CED; 

 Professora Margarete fala que a Coordenadoria de Estágios foi contemplada com 

apenas 4 bolsas de estágios; 

 Professor Francisco relembra os prazos para que sejam apresentadas propostas de 

políticas de extensão e pesquisa no BDC pelos respectivos Coordenadores das áreas; 

 

ATA 298 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 29/10/1998 – p. 35 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação da ata 297; 

 Recebimento de e-mail dando congratulações pelos 25 anos do curso de 

Biblioteconomia; 

 Resultado da eleição para os representantes do CED no Conselho de Unidade e 

Conselho Universitário; 

 Recebimento de um folder sobre o curso de Coleções Especiais; 

 Recebimento de e-mail convidando o professor Francisco a se inscrever no evento 

COBIBiv; 

 Recebimento da cópia do Of. Circular nº 696/98; 

 Recebimento do folder do 3º Simpósio Latino Americano e Caribenho de Educação 

em Ciências do ICASE; 

 Recebimento do Ofício da CAPES; 

 Recebimento do memorando s/n solicitando o pagamento das inscrições no I 

CEBERÉTICA; 

 Recebimento do Ofício 03/98; 

 Encaminhamento de um ofício juntamente com o processo nº 2300005552/98-17; 

 O presidente do colegiado informa ter lido os Relatórios do PAD/98.1; 

 Será redefinida a realização do CIMIITS 99; 

 Elogio à organização e realização do Encontro 25 anos de Educação de 

Biblioteconomia na UFSC; 

 Foi decidido que o Ofício 03/98 será analisado; 

 Aprovação do Plano Departamental de Capacitação Docente; 

 Aprovação do Planejamento Institucional do BDC; 

 Aprovação do projeto de pesquisa da professora Magda, através do processo nº 

0303225/96-95; 

 Aprovação da solicitação de afastamento da professora Clarice, através do processo nº 

23080.005614/98-72; 

 Professora Clarice informa que está pronto o inventário do Arquivo Permanente do 

BDC; 

 Professora Estera pergunta se os professores que foram convidados para os 25 anos 

remeteram alguma proposta, e o professor Francisco diz que não; 

 

ATA 299 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Data: 04/12/1998 – p. 36 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação da ata 298; 

 Foi entregue aos professores uma folha com Informes do BDC nº 4; 

 Substituição da professora Clarice no Colegiado do BBD e Nutrição; 

 Decisão de analisar a indicação de titular e suplente para o colegiado do curso de 

Odontologia; 

 Política de extensão do Departamento; 

 Distribuição das atividades de ensino para 99.1, com manifestação das professoras 

Edna e Clarice; 

 Proposta da PROMEBI para ampliação das Coleções da BU; 

 Proposta da PROMEBI para ações conjuntas BU e BDC; 

 Adiada a discussão sobre a avaliação de participação do BDC na organização do 

CIBERÉTICA; 

 Adiada a discussão sobre a avaliação da participação do BDC no Encontro os 25 anos 

de Educação em Biblioteconomia na UFSC; 

 Situação da Produção Escrita do estágio Obrigatório; 

 Situação do BDC no Currículo do Curso de Biblioteconomia; 

 Planos de ensino 1998.2; 

 Informe sobre a disciplina BDC 5100 – Pesquisa Bibliográfica; 

 Aprovação do Estágio Probatório da professora Vivian, através do processo nº 

23080.006924/97-14; 

 Aprovação da solicitação de afastamento para Doutorado da professora Magda, e 

aprovação da continuação do afastamento da professora Clarice por mais 6 meses; 

 Atribuição de atividades não didáticas, extraclasse para a professora Juliana; 

 Aprovação do 1º Relatório de atividades de afastamento da professora Marília e 

solicitação de renovação de afastamento; 

 Aprovação do projeto de extensão das professoras Eliana Bahia e Maria Margarete; 

 Homologação do CIMITS – 99; 

 Participação da professora Araci no Congresso Internacional de Naturologia Aplicada; 

 Informe de aumento do número de bolsas de estágio do BDC; 

 

ATA 300 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 05/02/1999 – p. 37 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação da ata 299; 

 Memorando Circular nº 03/CED/99 informando o duodécimo/01/99; 

 Memorando Circular nº 02/CED/99 informando sobre diárias de motoristas; 

 Ofício 06/CRGO/99 solicitando professora para ministrar a disciplina BDC 3101 no 

curso de Pós-Graduação em Odontologia; 

 Carta do chefe do Departamento de Capacitação de Pessoal da CELESC propondo 

parceria com o BDC para organizar biblioteca, reestruturar arquivo e organizar 

sistema de controle do acervo de fitas VHS; 

 Of. Circular FCTP/13/994 abrindo o Guia de Fontes de Informação do SEICT para 

inserção de informações do BDC; 

 Of. Circular 35/DAEX/98 divulgando o Edital 001/PRCE/98; 

 Memorando 030/DIR/99 encaminhando cópia da chamada de projetos 001/98; 
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 Carta Circular 001/99, encaminhando da UNB o Manual do Curso de Graduação em 

Biblioteconomia; 

 Portaria 180/PREG/98 substituindo a disciplina BDC 5105 pela BDC 5100 nos cursos 

de Comunicação e Expressão Visual, Psicologia e Odontologia; 

 Memorando Circular 056/GR/98 onde o Reitor solicita manifestação dos 

Departamentos sobre programas; 

 Política de Extensão do BDC; 

 Distribuição de atividades de ensino para 99.1; 

 Definida a comissão de análise a ser constituída pelas professoras Maria Del Carmem, 

Miriam e Maria Margarete; 

 Aprovação da solicitação da professora Araci de 20 horas para formação em 99.1; 

 Aprovação da homologação ad referendum da chefia sobre o encaminhamento da 

reabertura do concurso público para professor adjunto; 

 Homologação do projeto de extensão das professoras Gleisy e Magda; 

 Foi atendido o pedido de licença prêmio da professora Maria Del Carmem; 

 Apresentação do relatório de afastamento da professora Miriam; 

 Informe sobre a reformulação dos Regimentos de Estágio; 

 Informes sobre a situação da tramitação do projeto de Mestrado e da mudança do 

nome do Departamento; 

 

ATA 301 - Reunião Conjunta do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina e do Curso de Biblioteconomia. 

Data: 19/02/1999 – p. 37 – 38 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação das atas da 94ª reunião do BBD e da 300ª reunião do BDC; 

 Recebimento do Of. Circular 03/PREG/99; 

 Recebimento do Of. Circular 03/DEG/99; 

 Recebimento de carta da tutora do Grupo PET da UNESP de Marília; 

 Recebimento de telefonema da Diretora do DAPG/PRPG; 

 Recebimento do livro remetido pelo Sr. Reitor  da UFSC “Aprendizagem aberta e à 

distância”; 

 Solicitação da professora Maria Lourdes para que seja remetida pelos professores do 

BDC, resposta á pesquisa sobre o Perfil do Bibliotecário em Santa Catarina; 

 Solicitação aos professores extensionistas para que completem dados sobre as 

atividades realizadas entre 96/98; 

 Solicitação aos professores para que publiquem horários de atendimento extraclasse 

aos seus alunos; 

 Suspensão do Plano de Ação da ACB 1999 – 2000; 

 Homologação de pedido de retorno para 99.1 de diversos requerentes; 

 Aprovação do processo nº 006742/98-98; 

 Apreciação e aprovação do relatório de afastamento para formação e autorização para 

prosseguimento no Doutorado da professora Úrsula; 

 Aprovação do projeto de Consultoria ao IBICT e vigilância Sanitária da professora 

Vivian; 

 Homologação da decisão da chefia aprovando a substituição da entidade beneficiada 

com o projeto de extensão Organização e Tratamento da Informação Bibliográfica; 

 Aprovação do Plano de Atividades Departamentais do BDC para 99.1; 

 Informe da professora Miriam sobre o estágio em que está a análise do BDC; 
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 Professores Margarete e Gregório informam de visita á CELESC; 

 Informe sobre nível de participação que o BDC teve junto a biblioteca do Colégio 

Menino Jesus; 

 Chefia do BDC informa situação da professora Juliana; 

 Lembrete de envio de relatório das indicadas a participarem do I CEBERÉTICA; 

 Chefia solicita encaminhamento da produção apresentada no Encontro os 25 Anos de 

educação em Biblioteconomia na UFSC para publicação; 

 Solicitação à Coordenadora de Estágio para que comunique a contribuição acadêmica 

que a escrita pelos alunos da disciplina Estágio Supervisionada pode proporcionar ao 

Ensino de Biblioteconomia; 

 

ATA 302 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 11/03/1999 – p. 38 

Pauta da Reunião: 

 Lembrete sobre o dia do bibliotecário; 

 Comunicado sobre reunião de integração do BDC e BU; 

 Lembrete do prazo de entrega dos projetos ao FUNGRAD 99; 

 Of. Circular 04/99/DRP/CAPES informando o corte de periódicos que atinge os títulos 

importados; 

 Discussão acerca do corte de periódicos; 

 

ATA 303 - Ata da Reunião do Colegiado do Departamento de Biblioteconomia e 

Documentação da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Data: 19/03/1999 – p. 39 

Pauta da Reunião: 

 Apreciação e aprovação das atas da 95º reunião do BBD e das 301ª e 302ª reuniões do 

BDC; 

 Recebimento do Relatório das Atividades da Coordenadoria em 98.1; 

 Recebimento de e-mail da BU confirmando reunião de integração do BDC e BU; 

 Recebimento de e-mail da PREG informando que a mesma não encontrou alternativa 

para efetuar o pagamento de um mês de trabalho, realizado em novembro de 1998 pelo 

professor substituto Samir Machado; 

 Informe sobre reunião da equipe do projeto de extensão Periódico Eletrônico 

ENCONTROS BIBLI; 

 Informe sobre a intenção da reunião realizada pela PREG/DEG; 

 Circular 005/DEG/99 agradecendo a Secretaria do Colegiado do curso de 

Biblioteconomia; 

 Ofício 006/SCNM/99 solicitando que o BDC indique representantes para comporem o 

colegiado o curso de Ciências Econômicas; 

 Of. Circular 004/CEB/99 solicitando o nome de 5 alunos para ocuparem as vagas de 

monitoria em 99.1; 

 O BDC remeteu 6 projetos para buscar recursos junto ao FUNGRAD/99; 

 O colegiado do curso de Pedagogia solicita ao BDC que mantenha a disciplina 

Bibliotecas Escolares, pois a mesma é de muito interesse àquele curso; 

 Informes sobre a formatura das turmas de Pedagogia e Biologia 98.2; 

 Comunicado e pedido de desculpas da Coordenadora da área de Inglês em relação às 

disciplinas LLE 5105 e LLE 5106; 



175 
 

 Relato da professora Maria Del Carmem sobre sua participação em reunião promovida 

pela ACB; 

 Aprovação da proposta do Regulamento dos Estágios do Departamento de 

Biblioteconomia e Documentação da UFSC; 

 Homologação da solicitação de transferência para o curso de Biblioteconomia da 

UFSC. Requerente: Amira Y. Figueiredo; 

 Aprovação da validação de disciplinas cursadas como isoladas antes do ingresso ao 

curso de Biblioteconomia. Requerente: Viviane Maria da Silva; 

 Aprovação da quebra de pré-requisito de disciplinas para 99.1. Requerente: 

Carmosélia Luciano Domingos; 

 Projeto de extensão da professora Juliana; 

 Aprovação do projeto de extensão da professora Eliana e Maria Margarete; 

 Informes sobre matéria do Jornal Universitário, de 12/03/99; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


