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ATA Nº 17. Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às catorze 1 

horas, por meio de videoconferência, cada qual em sua residência, teve início a 2 

reunião do Conselho Editorial da Editora UDESC, sob a presidência da professora 3 

Marcia Silveira Kroeff, com a presença do técnico da Editora, Maury Dutra Filho, 4 

secretário do Conselho Editorial, da técnica da Editora, Christiane Dalla Costa, e 5 

dos conselheiros: Sílvia Arend, representante titular da FAED; Maria Teresa Santos 6 

Cunha, representante suplente da FAED; Rafael Tezza, representante titular da 7 

ESAG; Janine Kniess, representante titular do CCT; Renan Thiago, representante 8 

titular do CEAVI; Veraldo Liesenberg, representante titular do CAV, Rosana Amora 9 

Ascari, representante titular do CEO, Roselaine Ripa, representante titular do CEAD 10 

e Geovanni Lemos, representante titular do CERES. Justificaram a ausência os 11 

professores Alexandre Dias, representante titular do CESFI, Monique Vandresen, 12 

representante titular do CEART, Fernanda Simões Vieira Guimaraes Torres, 13 

representante titular do CEFID e Nilson Modro, representante titular do CEPLAN. 14 

Marcia dá boa tarde a todos, verifica o quórum e inicia a reunião do Conselho 15 

Editorial. O secretário do Conselho avisa a todos, de acordo com a política de 16 

privacidade do programa, que a reunião começou a ser gravada. A presidente cita 17 

que esta será a última reunião com esse Conselho Editorial, pois a vigência do atual 18 

ato do reitor é até 30 de setembro de 2020. A ata nº 16, da reunião anterior, 19 

previamente enviada por e-mail aos conselheiros é colocada em votação: aprovada 20 

por unanimidade. A Ata nº 16 fica disponível para a assinatura de todos no SGPe 21 

(documento nº 28028/2020).  São apresentados os expedientes do dia: Marcia 22 

informa que a lista de presença da atual reunião está disponível no SGPe, para 23 

todos assinarem (documento nº 28027/2020). Cita que o quadro que apresenta o 24 

controle dos membros do Conselho Editorial e as devidas portarias, não será mais 25 

apresentado na atual reunião visto que foi encaminhado previamente aos 26 

conselheiros por e-mail. A partir do quadro cada conselheiro tem como saber se 27 

poderá ou não ser reconduzido para o Conselho, a partir de outubro de 2020; 28 

ISBN(s) emitido(s) no período:  Anais do 3º Congresso Sul Brasileiro de 29 

Sistematização da Assistência de Enfermagem e 2º Mostra Internacional de 30 

Cuidado de Enfermagem no Ciclo da Vida; Marcia comenta que está para ser refeito 31 

o Anais de Histórias de Infância e Juventude (que aconteceu em 2017 e possui 32 

ISBN de 2018), por não ter sido feito na época, pela Editora e por não seguir os 33 

padrões solicitados, impossibilitando inclusão dos trabalhos no currículo lattes dos 34 

organizadores e participantes. Faltam vários elementos, como por exemplo a folha 35 

de rosto e a ficha catalográfica; Foram cancelados os livros: Ensino de Geografia 36 

para os anos iniciais e Ensino de Geografia para educação infantil, da interessada 37 

Elizangela Bosco (CEAD), que estavam em diligência, devido ao falecimento da 38 

autora; Foram  votadas, aprovadas por unanimidade as seguintes inclusões em 39 

pauta:  a solicitação da criação da série Estudos e inovações em enfermagem, com 40 

o volume 1 sendo o livro já aprovado, Produções do Mestrado profissional em 41 

enfermagem na atenção primária à saúde: contributos para a gestão e o cuidado. 42 

(Interessada Profa. Elisangela Argenta Zanatta – CEO).  A solicitação de 43 

apreciação do Manual de boas práticas do Laboratório de Anatomia Humana do 44 

Departamento de Enfermagem – UDESC OESTE. (Interessada Profa. Rosana 45 

Amora - CEO). Inversões de pauta: Marcia solicita que os dois pedidos de 46 

apreciação da Profa. Rosana Amora, passem para o final da pauta, para que a 47 

interessada possa retirar-se da reunião, por ser membro do Conselho. As inversões 48 
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de pauta foram votadas, e aprovadas por unanimidade; Desta forma o livro: 49 

Instruções de controle e prevenção da COVID-19 na UDESC – Série Material 50 

Instrucional UDESC e o folheto: Manual de boas práticas do Laboratório de 51 

Anatomia Humana do Departamento de Enfermagem – UDESC OESTE, passam a 52 

ser os últimos itens da Ordem do dia - Novas propostas.   Foram votadas, 53 

aprovadas por unanimidade as seguintes retiradas de pauta: Resposta à 54 

diligência: Livro: Mitologia da Ilha de Santa Catarina: magia, seres encantados e o 55 

espírito da natureza, a pedido da Profa. Sandra Makowiecky (MESC), devido a 56 

necessidade de alguns dados serem impossíveis de coletar no momento, durante 57 

a pandemia. A autora solicita o aceite da entrega da resposta à diligência somente 58 

para 2021. Colocada em votação: retirada aprovada por unanimidade; Também 59 

retirado de pauta o Livro: Procedimentos metodológicos de pesquisa:  ciência e 60 

conhecimento, a pedido do Prof. Lucas da Rosa (CEART), em função do original 61 

não estar concluído, segundo às exigências da Editora. Como último item do 62 

expediente Marcia informa que não houve dificuldade na emissão do ISBN, na 63 

forma de e-book, para o Catálogo Dimas Ricardo Rosa, entremeios. Após as 64 

inclusões, inversões e retiradas de pauta, a nova sequência da ordem do dia 65 

passa a ser a seguinte: Pendências de reuniões anteriores: 4.1 Resposta à 66 

diligência: Catálogo: Grande baile místico 2019 - Interessados: Vera Collaço 67 

(Organizadora); Gelci José Coelho; Maria Isabel Orofino; Sandra Mackowiek; 68 

Sandra Ramalho; Sandra Nunes e Vera Collaço (Autores) - Relatora: Marcia 69 

Silveira Kroeff; 4.2 Novo parecer sobre o livro “UDESC 1965 – 2020:  história e 70 

conquistas” e novo título solicitado, após esclarecimentos com autores “UDESC 71 

1965 – 2020:  memórias e conquistas” - Relator: Rafael Tezza; Novas propostas: 72 

4.3 Livro: Ensaios em organização do conhecimento - Interessados: Rodrigo de 73 

Sales (UFSC) e Igor Soares Amorim (FAED) - Relator: Nilson Ribeiro Modro; 4.4 74 

Criação de Série: Estudos e inovações em enfermagem, com o volume 1 sendo 75 

o livro já aprovado, Produções do Mestrado profissional em enfermagem na 76 

atenção primária à saúde: contributos para a gestão e o cuidado - Interessada:  77 

Profa. Elisangela Argenta Zanatta (CEO) - Sem necessidade de relator; 4.5 Livro: 78 

Instruções de controle e prevenção da COVID-19 na UDESC – Série Material 79 

Instrucional UDESC. Solicita ISBN para duas versões, a original de maio de 2020 80 

e a versão revista e ampliada, de agosto de 2020 - Interessada: Rosana Amora 81 

(CEO) - Relatora: Janine Kniess; 4.6 Folheto: Manual de boas práticas do 82 

Laboratório de Anatomia Humana do Departamento de Enfermagem – UDESC 83 

OESTE - Interessada: Rosana Amora (CEO) - Relatora: Marcia Silveira Kroeff 84 

(Presidente do Conselho). Marcia explica que assumiu os relatos dos itens 4.1 pela 85 

resposta à diligência ter sido entregue um dia antes da reunião e 4.6 por não ter a 86 

certeza se a solicitação de inclusão seria aprovada e, desta forma não querer 87 

sobrecarregar um conselheiro com um trabalho que poderia vir a ser em vão. Tem 88 

início a Ordem do dia:  4.1 Resposta à diligência: Catálogo: Grande baile 89 

místico 2019, dos interessados, professores Vera Collaço (Organizadora); Gelci 90 

José Coelho; Maria Isabel Orofino; Sandra Mackowieky; Sandra Ramalho; Sandra 91 

Nunes e Vera Collaço (Autores). Marcia, relatora, lê seu relato e apresenta seu 92 

voto: favorável à publicação. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. 4.2 93 

Novo parecer sobre o livro “UDESC 1965 – 2020:  história e conquistas” e novo 94 

título solicitado, após esclarecimentos com autores “UDESC 1965 – 2020:  95 

memórias e conquistas”. Professor Rafael Tezza, escolhido para relatar, lê seu 96 
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relato e apresenta seu voto: contrário à publicação da obra pela Editora da UDESC, 97 

da forma em que se encontra. Marcia abre as discussões: Marcia relata as 98 

providências tomadas, por solicitação do Conselho Editorial na reunião de 19 de 99 

maio de 2020. 1º Providência - O envio de um e-mail em nome do Conselho 100 

Editorial da UDESC, a todos os interessados pelo livro, com os seguintes 101 

questionamentos a serem esclarecidos: a) Qual o título final da obra? “UDESC 102 

1965 – 2020: memórias e conquistas” ou “Memórias do professor Celestino 103 

Sachet”; b) Dos nomes elencados a seguir, quem é autor e quem é organizador da 104 

obra? Antônio Elísio Pazeto; Celestino Sachet; Cláudio Henrique Willemann; José 105 

Carlos Cechinel; Ivair de Lucca; Marino Tessari; Milton Luiz Valente; Peter Johann 106 

Bürger; Rogério Braz da Silva; Sebastião Iberes Lopes Melo; e Sérgio Sachet; c) A 107 

quem o Conselho Editorial deve encaminhar demandas oriundas da Editora 108 

UDESC?  Marcia relata que, do referido e-mail obteve a resposta dos professores: 109 

Ivair de Lucca; Antônio Elísio Pazeto; Marino Tessari; Sérgio Sachet (irmão de 110 

Celestino Sachet) e Sebastião Iberes Lopes Melo, mas nenhum dos interessados, 111 

que responderam ao e-mail, assumiu a autoria do livro. O irmão de Celestino 112 

Sachet, Sr.  Sérgio Sachet informa (em 04/06/2020) – via e-mail, que: “A propósito 113 

do e-mail abaixo, meu irmão, professor Celestino Sachet pede-me que lhe transmita 114 

as informações que seguem: 1 – Mesmo que ele seja o Autor de muitos dos textos 115 

que integram o livro, ele não se considera Autor da obra, posto que aproveitou 116 

textos e ideias de outros professores, técnicos e servidores da UDESC, os quais 117 

participaram da elaboração de outras obras sobre a UDESC;  2 - Nestas 118 

circunstâncias, ele se considera o Organizador da OBRA e, como tal, gostaria de 119 

ser reconhecido; (...)”. 2ª Providência - Solicitação direcionada às Professoras 120 

Conselheiras Silvia Maria Favero Arend (titular) - Bolsista Produtividade em 121 

Pesquisa do CNPq e Maria Teresa Santos Cunha (suplente) - Pesquisadora 122 

Produtividade em Pesquisa do CNPq 1-D, ambas do Departamento de História da 123 

FAED, para que fizessem um parecer técnico acerca do conteúdo da obra. O 124 

parecer das professoras Sílvia e Maria Teresa foi enviado ao relator, professor 125 

Rafael Tezza, juntamente com o parecer linguístico e ortográfico elaborado pela 126 

revisora (e técnica aposentada da UDESC), Esther Arnold, que foi formalizado por 127 

escrito em junho de 2020 a pedido do Conselho Editorial. A Professora Maria 128 

Teresa Santos Cunha pede a palavra, apresenta-se como professora do 129 

Departamento de História da FAED, e que trabalha com biografias, autobiografias 130 

e narrativas, entre outras. A professora relata que, juntamente com a professora 131 

Sílvia Arend, elaborou um parecer bastante circunstanciado sobre o livro. Esclarece 132 

que devolveu para Marcia o arquivo do livro com mais de noventa notas de 133 

alterações no texto. Afirma que o conteúdo analisado é desconexo e desencontrado 134 

e, sendo uma obra acadêmica, não apresenta nenhuma citação ou referência. 135 

Maria Teresa afirma: - Com isso, não há como ser favorável à sua publicação. 136 

Professora Sílvia se manifesta, confirmando as análises feitas pelo professor Rafael 137 

Tezza e professora Maria Teresa. A professora Sílvia é de opinião que o conteúdo 138 

deveria ser reescrito na íntegra. 3ª Providência - Em relação aos detalhes sobre a 139 

licitação feita em fevereiro de 2020 para a impressão do livro, Marcia informa que 140 

foi realizada via gabinete do reitor e que o pedido não foi feito pela Editora. Não 141 

havendo mais discussão, é colocado em votação e o parecer do professor Rafael 142 

Tezza é aprovado por unanimidade: “Frente ao exposto, nos pareceres e na leitura 143 

do arquivo UDESC 1965 – 2020: Memórias e conquistas sou de parecer contrário 144 
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à publicação da obra pela Editora UDESC, na forma em que ela se encontra”. 145 

Professora Maria Teresa lembra a todos que ela é suplente da professora Sílvia, 146 

ambas representantes da FAED, e que ela e a professora Sílvia contabilizam um 147 

único voto decisório. Professora Rosana Amora concorda com o exposto nos 148 

relatos, e pergunta como será feita a abordagem para a negação da obra já 149 

aprovada no Conselho Editorial. Marcia se manifesta, explicando que um livro pode 150 

ser reavaliado e recusado pelo Conselho Editorial em qualquer etapa, mesmo não 151 

havendo precedentes para tal fato. Diz que pretende levar as informações, bem 152 

como a decisão do Conselho Editorial, ao conhecimento do reitor e vice-reitor. 153 

Professora Rosana tranquiliza a professora Marcia e enfatiza que ela não está 154 

tomando essa decisão sozinha, mas que tem o respaldo de todo o Conselho 155 

Editorial. Professora Maria Teresa concorda com professora Rosana, e que a 156 

coordenadora da Editora irá ao gabinete apenas para representar a decisão do 157 

Conselho Editorial. Depois pede licença para se retirar da reunião, agradece a 158 

oportunidade, e conta que está em processo de aposentadoria. Marcia a felicita. 159 

4.3 Livro “Ensaios em Organizações do Conhecimento”, dos interessados, 160 

professores Rodrigo de Sales (UFSC) e Igor Soares Amorim (UDESC). Professor 161 

Nilson Modro, escolhido para relatar, justificou sua ausência e enviou seu relato 162 

para ser lido na reunião. Marcia, lê o relato e apresenta o voto: favorável à 163 

publicação. Colocado em votação: aprovado por unanimidade. 4.4 Criação da 164 

Série “Estudos e Inovações em Enfermagem”, a pedido da professora 165 

Elisangela Argenta Zanatta (CEO), com o primeiro volume, Produções do Mestrado 166 

profissional em enfermagem na atenção primária à saúde: contributos para a 167 

gestão e o cuidado, já aprovado em reunião anterior. Por se tratar apenas da 168 

aprovação de uma série. Não há relator. O técnico e secretário Maury Dutra 169 

esclarece para todos a diferença entre série e coleção, segundo as regras de 170 

registro na Câmara Brasileira do Livro. Professora Rosana Amora questiona sobre 171 

o nome do volume 1 ser o nome do mestrado. Marcia esclarece que a série fica 172 

com o nome escolhido e que os títulos de cada volume podem seguir iguais, porém 173 

diferenciando os subtítulos; até mesmo porque o volume 1 já fora aprovado em 174 

reunião anterior e, em caso de uma possível alteração, teria de ser novamente 175 

submetido à aprovação do Conselho Editorial. Colocado em votação: aprovado por 176 

unanimidade. A presidente do Conselho solicita que a professora Rosana Amora 177 

se ausente da reunião, durante a leitura e votação dos dois próximos relatos, visto 178 

que são itens de seu interesse particular. A professora Rosana agradece, 179 

despedindo-se de todos, assim como do Conselho Editorial, pois sua permanência 180 

expira em 30 de setembro próximo. Todos se despedem da professora Rosana e 181 

segue a reunião. 4.5 Livro “Instruções de Controle e Prevenção da COVID-19 182 

na UDESC”, versões 1 e 2. Professora Janine Kniess, escolhida para relatar, 183 

esclarece que a versão 1 já foi publicada em maio de 2020, sem registro de ISBN, 184 

devido a urgência que a situação de pandemia exigia. Janine lê seu relato e 185 

apresenta seu voto: favorável à publicação com registro ISBN apenas da versão 2 186 

(ampliada), do “folheto”, de agosto de 2020. Colocado em votação: aprovado por 187 

unanimidade. O secretário Maury Dutra esclarece sobre a possibilidade de registrar 188 

as duas versões junto à CBL, pois trata-se de uma versão inicial, e uma outra 189 

classificada como “revista e ampliada”, classificação esta passível de obter-se um 190 

registro ISBN para cada uma delas. Os conselheiros decidem que somente um 191 

ISBN deve ser emitido, só para a versão ampliada, de agosto. A Professora Janine 192 
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Knies agradece o tempo em que esteve no Conselho Editorial. 4.6 Folheto Manual 193 

de Boas Práticas do Laboratório de Anatomia Humana do Departamento de 194 

Enfermagem – UDESC Oeste”, da interessada professora Rosana Amora (CEO). 195 

Marcia lê seu relato e apresenta o voto: contrário à publicação da obra. Em 196 

discussão, Marcia explica seu voto, dizendo que entende que o folheto não se trata 197 

de objeto de interesse da Editora, pelo fato de ser um “manual” destinado a um 198 

único laboratório da UDESC. Professora Sílvia Arend concorda, dizendo que o 199 

conteúdo se trata de um tipo de regimento interno, de um laboratório específico, e 200 

que isso não o torna publicável pela Editora UDESC. A Professora Sílvia pergunta 201 

se os procedimentos apresentados são relacionados a ética. Marcia diz que são 202 

procedimentos técnicos. Professor Veraldo julga ser um tipo de cartilha, de boas 203 

práticas, e que o critério da abrangência é insuficiente para ser aprovado. Colocado 204 

em votação: o parecer contrário à publicação é aprovado por unanimidade. Marcia 205 

pede que todos habilitem suas câmeras, para uma despedida da equipe atual do 206 

Conselho Editorial. Professora Sílvia se despede de todos, perguntando quantos 207 

anos estiveram juntos. Marcia diz ter sido no mínimo quatro anos desse conselho. 208 

Professora Sílvia relata que, com a chegada da professora Marcia à coordenação, 209 

a editora tornou-se outra, no sentido de ter melhorado muito. Marcia afirma a 210 

imensa ajuda que recebeu de todos durante a vigência desse Conselho. Lamenta 211 

as saídas, mas espera o retorno de todos, assim que possível. Professora Janine 212 

parabeniza a equipe da Editora por todo o trabalho, como por exemplo a aprovação 213 

da política editorial, padronizando e tornando o processo mais transparente. Diz 214 

que espera que os novos membros continuem com a mesma conduta. Agradece a 215 

todos. Marcia informa que as próximas publicações, que apresentarem ambas as 216 

versões, impressas e e-book, terão o sistema de QR CODE que, quando 217 

escaneado, na versão impressa, encaminha para o link do e-book. O secretário 218 

Maury Dutra agradece a todos e enaltece a qualidade da equipe atual como uma 219 

das melhores com que trabalhou durante seus nove anos de UDESC. Diz ainda 220 

que nenhuma reunião realizada durante a presidência da professora Marcia ficou 221 

sem quórum. Diz que a padronização e transparência citadas pela professora 222 

Janine são fatores que estão conferindo qualidade à editora. Marcia agradece a 223 

todos mais uma vez. E, nada mais havendo a tratar, a presidente do Conselho 224 

agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião, às dezesseis horas, 225 

da qual eu, Maury Dutra Filho, técnico da editora UDESC e secretário do Conselho 226 

Editorial, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada por mim, 227 

pela presidente do Conselho e por todos os conselheiros presentes à sessão. 228 

Florianópolis, aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte.229 

 
 


