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 ATA  N
o
  04  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DA  UNIDADE 

              
Ata  da  Sessão  Ordinária do Conselho da Unidade 

do Centro de  Ciências Físicas e Matemáticas, 

realizada em 03 de  maio  de  2018, às 10:15 horas, na 

sala de reuniões do CFM (sala C05). 
 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e quinze minutos, 1 

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

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

sob a presidência do Vice-Diretor, professor Nilton da Silva Branco. Estavam presentes 4 

também os seguintes conselheiros: Aldrovando Luís Azeredo Araújo, Anelise Maria 5 

Regiani, Antonio Henrique da Fontoura Klein, Antônio Marcos Machado, Celso Yuji 6 

Matuo,  Cristiane Luísa Jost, Juliana Leonel, Joice Hinkel, José Francisco Custódio Filho, 7 

Marcus Cesar Mandolesi Sá, Paulo Rodrigues Machado, Ruy Coimbra Charão, Sonia 8 

Elena Palomino Castro, Valdir Rosa Correia e Vanderlei Gageiro Machado. Havendo 9 

quórum, o presidente cumprimentou os conselheiros e deu por aberta a sessão. 10 

EXPEDIENTE: 01) Apreciação e aprovação da ata n
o
 03 da sessão ordinária realizada em 11 

06 de abril de 2018. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade. Em 12 

seguida, o senhor presidente fez a apresentação da nova conselheira, acadêmica Joice 13 

Hinkel, representante estudantil do curso de graduação em Química, desejando-lhes boas 14 

vindas e fazendo votos para que a mesma desempenhe a contento a função assumida. 15 

Continuando, o senhor presidente registrou agradecimentos à conselheira Cristiane Luísa 16 

Jost, Coordenadora do Curso de Graduação em Química, pela dedicação com que 17 

desempenhou as suas atividades durante a gestão em que atuou na referida coordenadoria. 18 

ORDEM DO DIA: 01) Processo n
o
 23080.017247/2018-55 - Homologação da 19 

aprovação “ad referendum” da solicitação de afastamento do prof. JOSÉ LUIZ 20 

ROSAS PINHO do Departamento de Matemática,   para cursar doutorado no 21 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica/PPGECT-22 

UFSC, no período de  01/03/2018 a 31/07/2018. Relator: Conselheiro Nilton da Silva 23 

Branco. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, 24 

favorável ao afastamento. 02) Processo n
o
 23080.017297/2018-32 – Solicitação de 25 

afastamento da prof. ALESSANDRA LARISSA D’OLIVEIRA FONSECA da 26 

Coordenadoria Especial de Oceanografia, para realizar  estágio de pós-doutorado na 27 

Universidade do Algarve na cidade de Faro, Portugal, no período de 01/08/2018 a 28 

31/07/2019. Relator: Cons. Antônio Henrique da Fontoura Klein. Após leitura do 29 

parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao afastamento. 03) 30 

Processo n
o
 23080.017299/2018-21 – Solicitação de afastamento do prof. PAULO 31 

ROBERTO PAGLIOSA ALVES da Coordenadoria Especial de Oceanografia, para 32 
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realizar  estágio de pós-doutorado na Universidade do Algarve na cidade de Faro, 33 

Portugal, no período de 01/08/2018 a 31/07/2019. Relator: Cons. Antônio Henrique da 34 

Fontoura Klein. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do 35 

relator, favorável ao afastamento. 04) Homologação da indicação do prof. CLÓVIS 36 

CAESAR GONZAGA, para receber da Universidade a concessão de título de 37 

Professor Emérito. Retirado de pauta. 05) Proposta de criação de formulário para 38 

contratação de Professor Visitante. O senhor presidente passou a palavra ao conselheiro 39 

Aldrovando Luís Azeredo Araújo, que apresentou sua preocupação referente à 40 

contratação de professor visitante e propôs que este conselho encaminhe um documento à 41 

Câmara de Graduação com sugestões de alteração na resolução. Após amplo debate, 42 

foram aprovados os seguintes encaminhamentos: a) mudança do formulário,  de forma  43 

que a remuneração não seja previamente estabelecida mas sim determinada após a seleção 44 

do professor, de modo a refletir a experiência do mesmo na sua área de pesquisa e 45 

inserção e importância na comunidade científica;     b) que o edital seja publicado também 46 

em inglês; c) que o conselheiro Aldrovando encaminhe à Direção do CFM proposta que 47 

será analisada numa próxima reunião deste conselho. 06)  Aprovação dos Planos de 48 

Atividades do Departamento de Química e da Coordenadoria Especial de 49 

Oceanografia, do primeiro semestre do ano de dois mil e dezoito. O senhor presidente 50 

passou a palavra ao conselheiro Valdir Rosa Correia   que fez a apresentação dos 51 

referidos planos, que, em seguida, foram aprovados por unanimidade. 07) Processos de 52 

progressão funcional. Não houve processos de progressão. Nada mais havendo a tratar, o 53 

presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por encerrada a sessão, da qual 54 

eu, Elizabete Nunes Duarte, secretária, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada 55 

pelo presidente e demais conselheiros. 56 

 


