
 1 

 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Centro de Ciências Físicas e Matemáticas 

Fone: (48)  3721-9406 - Fax: (48)  3721-9688 

Florianópolis - Santa Catarina 

http://www.cfm.ufsc.br 
 

 

 ATA  N
o
  03  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DA  UNIDADE 

              
Ata  da  Sessão  Ordinária do Conselho da Unidade 

do Centro de  Ciências Físicas e Matemáticas, 

realizada em 25 de  abril  de  2019, às 10:15 horas, 

na sala de reuniões do CFM (sala C05). 
 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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:  Celso Yuji Matuo, Fábio Peres Gonçalves, Felipe 5 

Mendonça Pimenta,  Iolanda da Cruz Vieira, Ivan Helmuth Bechtold, Jorge Douglas 6 

Massayuki Kondo, Marta Elisa Rosso Dotto, Nilton da Silva Branco, Paulo Rodrigues 7 

Machado, Sonia Elena Palomino Castro, Vanderlei Gageiro Machado e Wendell Rondinelli 8 

Gomes Farias. Havendo quórum, o presidente cumprimentou os conselheiros e deu por aberta 9 

à sessão. EXPEDIENTE: 01) Apreciação e aprovação da ata n
o
 01 da sessão ordinária 10 

realizada em 21 de março de 2019 e a da ata n
o
 02  da sessão extraordinária realizada em 26 de 11 

março de 2019. Retirado de pauta. ORDEM DO DIA: O presidente obteve aprovação para 12 

inclusão na ordem do dia da solicitação do Departamento de Física, referente à sugestão de 13 

alteração dos novos editais de concurso público para docentes da UFSC. 01) Processo n
o
 14 

23080.012210/2019-11 – Solicitação do professor BERNARDO DE SOUZA do 15 

Departamento de Química, de concessão de licença para tratar de interesses 16 

particulares. Relator: Conselheiro Nilton da Silva Branco. Após leitura do parecer, foi 17 

aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável à concessão de licença para tratar de 18 

interesses particulares, por um período de 12 meses a partir de 01/08/2019. 02) Processo n
o
 19 

23080.019502/2019-85 – Proposta de implantação do curso de doutorado do Programa de 20 

Pós-Graduação em Oceanografia. Relator: Cons. Vanderlei Gageiro Machado. Após leitura 21 

do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável à implantação do 22 

curso de doutorado. 03) Solicitação do Departamento de Física, referente sugestão de 23 

alteração dos novos editais de concurso público para docentes da UFSC. O senhor 24 

presidente passou a palavra ao conselheiro Paulo Rodrigues Machado que fez a apresentação 25 

da proposta da sugestão de alteração dos novos editais de concurso público para docentes da 26 

UFSC referente à apresentação dos diplomas revalidados na prova de títulos. Após amplo 27 
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debate, foi deliberado pelo encaminhamento da proposta do Departamento de Física para 28 

apreciação nos colegiados dos departamentos da Unidade. 04) Processos de Progressão 29 

Funcional de Professor Associado: a) Processo n
o
  23080.007096/2019-16 – Homologação 30 

de Progressão Funcional Horizontal para a classe de Professor Associado II, do 31 

Professor IVAN PONTUAL COSTA E SILVA do Departamento de Matemática. Após 32 

leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação 33 

designada pela Portaria n
o
 30/2019/CFM, favorável à progressão solicitada com pontuação de 34 

41,00 (quarenta e um) pontos e  b) Processo n
o
  23080.019604/2019-09 – Homologação de 35 

Progressão Funcional Horizontal para a classe de Professor Associado II, do Professor 36 

LUCIANO BEDIN do Departamento de Matemática. Após leitura do parecer, foi aprovado 37 

por unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela Portaria n
o
 46/CFM/2019, 38 

favorável à progressão solicitada com pontuação de 46,00 (quarenta e seis) pontos. Nada mais 39 

havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por encerrada a 40 

sessão, da qual eu, Elizabete Nunes Duarte, secretária, lavrei a presente ata que, aprovada, 41 

segue assinada pelo  presidente e demais conselheiros. 42 

 


