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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 13 de  junho  de  2019, às 10:15 horas, 

na sala de reuniões do CFM (sala C05). 
 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, 1 

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

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

presidência do diretor, professor Licio Hernanes Bezerra. Estavam presentes também os 4 

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

Klein, Cleverson Roberto da Luz,  Celso Yuji Matuo, Iolanda da Cruz Vieira, Ivan Helmuth 6 

Bechtold, Jorge Douglas Massayuki Kondo, Juliana Leonel, Marcelo Sobottka, Marta Elisa 7 

Rosso Dotto, Melissa Weber Mendonça, Nilton da Silva Branco, Paulo Rodrigues Machado, 8 

Valdir Rosa Correia, Vanderlei Gageiro Machado e Wendell Rondinelli Gomes Farias. 9 

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

seguida, o senhor presidente fez a apresentação do novo conselheiro, professor Cleverson 11 

Roberto da Luz, representante  da Unidade na Câmara de Pesquisa, desejando-lhe boas vindas 12 

e fazendo votos para que o mesmo desempenhe a contento a função assumida. Continuando, o 13 

senhor presidente registrou agradecimentos ao conselheiro Marcus Cesar Mandolesi Sá, pela 14 

dedicação com que desempenhou as suas atividades durante a gestão em que atuou na Câmara 15 

de Pesquisa. Logo após, o senhor presidente registrou agradecimentos aos conselheiros Paulo 16 

Rodrigues Machado, chefe do Departamento de Física, Valdir Rosa Correia, coordenador 17 

Especial de Oceanografia, Celso Yugi Matuo, Sônia Elena Palomino Castro e Juliana Leonel, 18 

coordenadores dos cursos de graduação em Física, Matemática e Oceanografia, 19 

respectivamente, pela dedicação com que desempenharam as suas atividades durante a gestão 20 

em que atuaram em seus cargos, tendo em vista que os referidos mandatos expiram no dia 21 

30/06/2019. EXPEDIENTE: 01) Apreciação e aprovação da ata n
o
 01 da sessão ordinária 22 

realizada em 21 de março de 2019, da ata n
o
 02  da sessão extraordinária realizada em 26 de 23 

março de 2019 e a da ata n
o
 03  da sessão extraordinária realizada em 25 de abril de 2019. Em 24 

votação, os documentos foram aprovados por unanimidade. ORDEM DO DIA: 01) 25 

Participação da Comissão Própria de Avaliação-CPA/GR. O senhor presidente fez a 26 

apresentação do professor Sérgio Luiz Ferreira, que  agradeceu o apoio recebido pela Direção 27 

da Unidade por participar desta reunião e, em seguida, fez a apresentação dos resultados das 28 

avaliações relativas ao ano de 2018 dos Cursos do CFM. Após a apresentação e debate entre 29 

os conselheiros presentes o professor Sérgio Luiz Ferreira retirou-se da reunião. 02) Proc. n
o
 30 

23080.028173/2019-63  – Homologação da aprovação do “ad referendum” da solicitação 31 

de afastamento do prof. JARBAS BONETTI FILHO da Coordenadoria Especial de 32 

Oceanografia, para realizar estágio de pós-doutorado no Instituto di Scienze 33 

Marine/SMAR/CNR, na cidade de Bolonha na Itália, no período de um ano a partir de 34 

19/08/2019. Relator: Conselheiro  Nilton da Silva Branco. Após leitura do parecer, foi 35 

aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável à homologação do afastamento 36 

solicitado.  03) Proc. n
o
 23080.028150/2019-59  – Homologação do “ad referendum” da 37 

solicitação de afastamento da prof. CARLA VAN DER HAAGEN CUSTODIO 38 

BONETTI da Coordenadoria Especial de Oceanografia, para realizar estágio de pós-39 

doutorado no Instituto di Scienze Marine/SMAR/CNR, na cidade de Bolonha na Itália, 40 
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no período de um ano a partir de 19/08/2019. Relator: Conselheiro  Nilton da Silva Branco. 41 

Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável à 42 

homologação do afastamento solicitado. 04) Proc. n
o
 23080.039844/2017-50 - Relatório final 43 

de afastamento de pós-doutorado do Prof. ALCIDES BUSS do Departamento de 44 

Matemática, realizado Universidade de Münster, Alemanha. Relator: Conselheiro Fabio 45 

Peres Gonçalves. O senhor presidente solicitou ao conselheiro Marcelo Sobottka que fizesse a 46 

leitura do parecer, tendo em vista a ausência justificada do relator. Aprovado por unanimidade 47 

o parecer do relator, favorável ao relatório final de afastamento apresentado. 05) Proc. n
o
 48 

23080.014777/2017-61 - Relatório final de afastamento de pós-doutorado do Prof. 49 

MIGUEL ANGEL ALEJO PLANA do Departamento de Matemática, realizado na 50 

Universidade de Servilha, Espanha. Relator: Conselheiro Fabio Peres Gonçalves. O senhor 51 

presidente solicitou ao conselheiro Marcelo Sobottka que fizesse a leitura do parecer, tendo 52 

em vista a ausência justificada do relator. Aprovado por unanimidade o parecer do relator, 53 

favorável ao relatório final de afastamento apresentado. 06) Proc. n
o
 23080.018073/2017-67 - 54 

Relatório final de afastamento de pós-doutorado do Prof. MARTIN WEILANDT do 55 

Departamento de Matemática, realizado em Universität zu Köln, Mathematisches 56 

Institut, Köln, Alemanha. Relator: Conselheiro Fabio Peres Gonçalves. O senhor presidente 57 

solicitou ao conselheiro Marcelo Sobottka que fizesse a leitura do parecer, tendo em vista a 58 

ausência justificada do relator. Aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao 59 

relatório final de afastamento apresentado. 07) Processos de Progressão Funcional de 60 

Professor Associado: a) Processo n
o
  23080.034821/2019-11 – Homologação de 61 

Progressão Funcional Horizontal para a classe de Professor Associado III, do Professor 62 

ANTÔNIO NEMER KANAAN NETO do Departamento de Física. Após leitura do 63 

parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela 64 

Portaria n
o
 88/2019/CFM, favorável à progressão solicitada com pontuação de 49,00 (quarenta 65 

e nove) pontos e  b) Processo n
o
  23080.022788/2019-86 – Homologação de Progressão 66 

Funcional Vertical para a classe de Professor Associado I, do Professor MARCELO 67 

FERREIRA LIMA CARVALHO do Departamento de Matemática. Após leitura do 68 

parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela 69 

Portaria n
o
 49/CFM/2019, favorável à progressão solicitada com pontuação de 44,00 (quarenta 70 

e quatro) pontos. 08) Curricularização da Extensão. O senhor presidente passou alguns 71 

informes referente a última reunião de diretores com a Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria 72 

de Graduação. Após amplo debate sobre o assunto foi proposto que os coordenadores de 73 

graduação participem das reuniões com a Comissão de Curricularização que ocorrem todas as 74 

terças-feiras para se retornar a discussão deste assunto numa próxima reunião. Nada mais 75 

havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por encerrada a 76 

sessão, da qual eu, Elizabete Nunes Duarte, secretária, lavrei a presente ata que, aprovada, 77 

segue assinada pelo  presidente e demais conselheiros. 78 

 


