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 ATA  N
o
  4  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DA  UNIDADE 

              
Ata  da  Sessão  Ordinária do Conselho da Unidade 

do Centro de  Ciências Físicas e Matemáticas, 

realizada em 2 de julho  de  2020, às 14 horas, 

através de plataforma digital. 
 

Ao segundo dia do mês de julho do ano de dois mil vinte, às quatorze horas, através de 1 

webconferência pela plataforma digital Jitsi, reuniu-se o Conselho da Unidade do Centro de 2 

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

do Diretor, professor Licio Hernanes Bezerra. Estavam presentes os seguintes conselheiros: 4 

Alexandre Magno Silva Santos, Anelise Maria Regiani, Antônio Fernando Harter Fetter 5 

Filho, Cleverson Roberto da Luz, Daniel Gonçalves, Felipe Mendonça Pimenta, Ivan Helmuth 6 

Bechtold, Jorge Douglas Massayuki Kondo, Marcus Cesar Mandolesi Sá, Marinês Domingues 7 

Cordeiro, Marta Elisa Rosso Dotto, Nilton da Silva Branco, Raphael Falcão da Hora, Rodrigo 8 

Foresta Wolffenbüttel,  Silvia Martini de Holanda, Valdir Rosa Correia e Wendell Rondinelli 9 

Gomes Farias. Havendo quórum, o presidente cumprimentou os conselheiros e deu por aberta 10 

a sessão. ORDEM DO DIA: 1)Processo n° 23080.019823/2020-13 – Homologação do “ad 11 

referendum” da solicitação do prof. ADEMIR NEVES para participar do Programa de 12 

Serviço Voluntário na UFSC, junto ao Departamento de Química e no Programa de Pós-13 

Graduação em Química. Relator: Cons. Jorge Douglas Massayuki Kondo.  Após leitura do 14 

parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável à solicitação 15 

apresentada. 02)Processo nº 23080.053971/2019-23 – Relatório final de afastamento de 16 

pós-doutorado da professora ROSELY APARECIDA PERALTA do Departamento de 17 

Química, realizado na Universidade de Cambridge, Inglaterra. Relator: Cons. Nilton da 18 

Silva Branco. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, 19 

favorável ao relatório final de afastamento apresentado. 3)Processos de Progressão 20 

Funcional: Processo n
o
  23080.012411/2020-52– Homologação de  Progressão Funcional 21 

Horizontal para a classe de Professor Associado IV do professor JOSIEL BARBOSA 22 

DOMINGOS do Departamento de Química. Após leitura do parecer, foi aprovado por 23 

unanimidade o parecer da comissão de avaliação, designada pela Portaria n
o 

061/CFM/2020, 24 

favorável à progressão solicitada, com pontuação de 59,00 (cinquenta e nove) pontos. 4) 25 

Discussão dos relatórios preliminares dos diversos subcomitês, especialmente o do 26 

subcomitê acadêmico do comitê de combate à pandemia do COVID19. Encaminhamento 27 

de sugestões à relatoria desse documento no CUn: Os conselheiros deliberaram sobre 28 

eventual lacuna no trabalho dos comitês no que concerne à retomada da pesquisa e de 29 

normatização específica a esta área. O conselheiro Daniel Gonçalves, entretanto, asseverou 30 

que as atividades de laboratório não estão fechadas, conforme orientações previstas no site da 31 

PROPESQ. O conselheiro Valdir Rosa Correa informou que alguns trabalhos estão sendo 32 

executados nos laboratórios do Departamento de Química, seguindo todos os protocolos 33 

sanitários e de distanciamento, para garantia do prosseguimento das atividades de pesquisa no 34 

âmbito deste Departamento, justificando autorização das instâncias superiores para a pesquisa 35 

na Universidade de forma imediata, o que foi ratificado pelos conselheiros Ivan Helmuth 36 

Bechtold e Cleverson Roberto da Luz. Os conselheiros também deliberaram sobre a 37 

desvinculação dos calendários da graduação e de pós-graduação, permitindo, assim, o efetivo 38 

retorno das atividades de pesquisa e didáticas na pós-graduação. O conselheiro Jorge Douglas 39 

Massayuki Kondo sugeriu o encaminhamento de apontamentos para a feitura da minuta. A 40 
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conselheira Marta Elisa Rosso Dotto informou que o Departamento de Física está discutindo 41 

sobre o retorno das atividades e o conselheiro Nilton da Silva Branco reiterou a necessidade 42 

das discussões sobre a retomada do ensino nos respectivos Departamentos para o 43 

encaminhamento aos comitês. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 44 

dos conselheiros e deu por encerrada a sessão, da qual eu, Ana Carolina Debiasi Auras, 45 

secretária, lavrei a presente ata que, aprovada, segue assinada pelo presidente e demais 46 

conselheiros.  47 

 


