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 ATA  N
o
  01  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DA  UNIDADE 

              
Ata  da  Sessão  Ordinária do Conselho da 

Unidade do Centro de  Ciências Físicas e 

Matemáticas, realizada em 21 de  março  de  

2019, às 10:15 horas, na sala de reuniões do CFM 

(sala C05). 
 

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze 1 

minutos, na sala de reuniões da Direção da Unidade (sala C05), reuniu-se o Conselho da 2 

Unidade do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas da Universidade Federal de Santa 3 

Catarina, sob a presidência do diretor, professor Licio Hernanes Bezerra. Estavam presentes 4 

também os seguintes conselheiros: Aldrovando Luís Azeredo Araújo,  Antônio Henrique da 5 

Fontoura Klein, Celso Yuji Matuo, Eduardo Carasek da Rocha,  Eric Soares Ebert, Fabio 6 

Peres Gonçalves,  Humberto Roesler Martins, Iolanda da Cruz Vieira, Ivan Helmuth Bechtold, 7 

Joice Hinkel, Jorge Douglas Massayuki Kondo, Juliana Leonel, Marcelo Sobottka, Marta Elisa 8 

Rosso Dotto,  Nilton da Silva Branco, Paulo Rodrigues Machado, Sonia Elena Palomino 9 

Castro, Valdir Rosa Correia e Wendell Rondinelli Gomes Farias. Havendo quórum, o 10 

presidente cumprimentou os conselheiros e deu por aberta à sessão. Em seguida, o senhor 11 

presidente fez a apresentação da nova conselheira, professora Marta Elisa Rosso Dotto, do 12 

Departamento de Física, como representante da Unidade junto à Câmara de Extensão, 13 

desejando-lhe boas vindas e fazendo votos para que a mesma desempenhe a contento a função 14 

assumida. Continuando, o senhor presidente registrou agradecimentos à conselheira Anelise 15 

Maria Regiani, pela dedicação com que desempenhou as suas atividades durante a gestão em 16 

que atuou como representante da Unidade na Câmara de Extensão. EXPEDIENTE: 01) 17 

Apreciação e aprovação da ata n
o
 11  da sessão ordinária realizada em 29 de novembro de 18 

2018 e a da ata n
o
 12  da sessão ordinária realizada em 20 de dezembro de 2018. Em votação, 19 

os documentos foram aprovados por unanimidade. ORDEM DO DIA: O presidente obteve 20 

aprovação para inclusão na ordem do dia da aprovação dos Planos de Atividades do 21 

Departamento de Química e Coordenadoria Especial de Oceanografia; relatório anual e 22 

renovação de afastamento do prof. José Luiz Rosas Pinho e solicitação de abertura de 23 

concursos público do Departamento de Química. 01) Processo n
o
 23080.012757/2019-17 - 24 

Solicitação do prof. JOSÉ DE PINHO ALVES FILHO, para participar do Programa de 25 

Serviço Voluntário na UFSC, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 26 

Científica e Tecnológica. Relatora: Conselheira Sônia Elena Palomino Castro. Após leitura 27 

do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, favorável à solicitação 28 

apresentada. 02) Processo n
o
 23080.011851/2019-59 - Solicitação de afastamento do 29 

Professor MYKOLA KHRYPCHENKO, do Departamento de Matemática, para cursar 30 

pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, Portugal, no período de  01 de abril de 31 

2019 a 17 de março de 2020. Relator: Cons. Paulo Rodrigues Machado. Após leitura do 32 

parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao afastamento 33 

solicitado. 03) Lançamento da pedra fundamental do prédio de Oceanografia. O senhor 34 
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presidente passou a palavra ao conselheiro Antônio Henrique da Fontoura Klein, que em 35 

seguida, relatou sobre o andamento do projeto executivo e a liberação de recursos financeiros 36 

para a construção do prédio. Após debate, foi aprovado por unanimidade o lançamento da 37 

pedra fundamental do prédio de Oceanografia. 04) Aprovação dos Planos de Atividade do 38 

Departamento de Química e Coordenadoria Especial de Oceanografia do Centro de 39 

Ciências Físicas e Matemáticas, do primeiro semestre do ano de dois mil e dezenove. O 40 

senhor presidente passou a palavra ao conselheiro Valdir Rosa Correia, o qual fez a 41 

apresentação dos planos do Departamento de Química e da Coordenadoria Especial de 42 

Oceanografia, que, em seguida, foram aprovados por unanimidade. 05) Processo n
o
 43 

23080.017247/2018-55 – Relatório anual e renovação do afastamento do prof. JOSÉ 44 

LUIZ ROSAS PINHO do Departamento de Matemática,   para cursar doutorado no 45 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica/PPGECT-UFSC, no 46 

período de  01/03/2019 a 31/07/2019. Relator: Conselheiro Aldrovando Luís Azeredo 47 

Araújo. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável 48 

ao relatório apresentado e à renovação do afastamento. 06)  Processo n
o
 23080.016456/2019-49 

62 - Abertura de concurso público para Professor Adjunto A do Departamento de 50 

Química, no campo de conhecimento: Química / Físico Química. Relatora: Conselheira 51 

Iolanda da Cruz Vieira. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da 52 

relatora, favorável à solicitação de abertura do concurso público. 07)  Processo n
o
 53 

23080.016459/2019-04 - Abertura de concurso público para Professor Adjunto A do 54 

Departamento de Química, no campo de conhecimento: Química / Química Orgânica. 55 

Relatora: Conselheira Iolanda da Cruz Vieira. Após leitura do parecer, foi aprovado por 56 

unanimidade o parecer da relatora, favorável à solicitação de abertura do concurso público. 57 

08) Processos de progressão funcional: a) Processo n
o
  23080.000761/2019-32 – 58 

Homologação de  Progressão Funcional Horizontal para a classe de Professor Associado 59 

III da professora TATIANA DA SILVA do Departamento de Física. Após leitura do 60 

parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela 61 

Portaria n
o
 011/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, com pontuação de 64,00 62 

(sessenta e quatro) pontos; b) Processo n
o
  23080.006209/2019-58 – Homologação de 63 

Progressão Funcional Horizontal para a classe de Professor Associado III da professora 64 

FRANCOISE TOLEDO REIS do Departamento de Física. Após leitura do parecer, foi 65 

aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela Portaria n
o
 66 

017/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, com pontuação de 48,00 (quarenta e oito) 67 

pontos; c) Processo n
o
  23080.086866/2018-90 – Homologação de Progressão Funcional 68 

Horizontal para a classe de Professor Associado II do professor ALCIDES BUSS do 69 

Departamento de Matemática. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o 70 

parecer da comissão de avaliação designada pela Portaria n
o
 009/CFM/2019, favorável à 71 

progressão solicitada, com pontuação de 66,00 (sessenta e seis) pontos; d) Processo n
o
  72 

23080.007092/2019-20 – Homologação de Progressão Funcional Horizontal para classe 73 

de Professor Associado III do professor DANIEL GONÇALVES do Departamento de 74 

Matemática. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de 75 

avaliação designada pela Portaria n
o
 016/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, com 76 

pontuação de 66,00 (sessenta e seis) pontos; e) Processo n
o
  23080.088707/2018-20 – 77 

Homologação de Progressão Funcional Vertical para a classe de Professor Associado I 78 
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do professor PAUL KRAUSE do Departamento de Matemática. Após leitura do parecer, 79 

foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela Portaria n
o
 80 

008/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, com pontuação de 42,00 (quarenta e dois) 81 

pontos; f) Processo n
o
  23080.083786/2018-82 – Homologação de Progressão Funcional 82 

Horizontal para a classe de Professor Associado II do professor MARCELO 83 

SOBOTTKA do Departamento de Matemática. Após leitura do parecer, foi aprovado por 84 

unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela Portaria n
o
 010/CFM/2019, 85 

favorável à progressão solicitada, com pontuação de 51,00 (cinquenta e um) pontos; g) 86 

Processo n
o
 23080.088775/2018-99 – Homologação de Progressão Vertical para a classe 87 

de Professor Associado I do professor DANIEL LAZARO GALLINDO BORGES do 88 

Departamento de Química. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer 89 

da comissão de avaliação designada pela Portaria n
o
 006/CFM/2019, favorável à progressão 90 

solicitada, com pontuação de 58,00 (cinquenta e oito) pontos; h) Processo n
o
 91 

23080.005290/2019-59 – Homologação de Progressão Vertical para a classe de Professor 92 

Associado I do professor ALEXANDRE LUIS PARIZE do Departamento de Química. 93 

Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação 94 

designada pela Portaria n
o
 013/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, com pontuação 95 

de 61,00 (sessenta e um) pontos e i) Processo n
o
  23080.004963/2019-53– Homologação de 96 

Progressão Funcional Vertical para a classe de Professor Associado I da professora 97 

CARLA VAN DER HAAGEN CUSTODIO BONETTI da Coordenadoria Especial de 98 

Oceanografia. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão 99 

de avaliação designada pela Portaria no 012/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, 100 

com pontuação de 76,00 (setenta e seis) pontos.   Nada mais havendo a tratar, o presidente 101 

agradeceu a presença dos conselheiros e deu por encerrada a sessão, da qual eu, Elizabete 102 

Nunes Duarte, secretária, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada pelo presidente e 103 

demais conselheiros. 104 

 


