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 ATA  N
o
  14  DA  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DA  UNIDADE 

              
Ata  da  Sessão  Ordinária do Conselho da Unidade 

do Centro de  Ciências Físicas e Matemáticas, 

realizada em 04 de outubro  de  2019, às 10:15 horas, 

na sala de reuniões do CFM (sala C05). 
 

Aos quatro dias do mês de outubro 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 

os seguintes conselheiros: Aldrovando Luís Azeredo Araújo, Alexandre Magno Silva Santos,  5 

Cleverson Roberto da Luz, Fabio Peres Gonçalves, Felipe Mendonça Pimenta, Ivan Helmuth 6 

Bechtold, Marcelo Sobottka, Marta Elisa Rosso Dotto, Nilton da Silva Branco,  Paulo Roberto 7 

Pagliosa Alves,  Silvia Martini de Holanda, Valdir Rosa Correia e Wendell Rondinelli Gomes 8 

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

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

realizada em 22 de agosto de 2019, da ata n
o
 11 da sessão ordinária realizada no dia 05 de 11 

setembro de 2019, da ata n
o
 12 da sessão extraordinária realizada no dia 19 de setembro de 12 

2019 e a da ata n
o
 13 da sessão extraordinária realizada em 26 de setembro de 2019. Em 13 

votação, os documentos foram aprovados por unanimidade. ORDEM DO DIA: 01) Processo 14 

n
o
 23080.017811/2019-11 - Homologação do resultado do concurso público para 15 

Professor Adjunto do Departamento de Matemática, campo de conhecimento: 16 

Matemática/Álgebra/Análise/Geometria e Topologia/Matemática Aplicada. Relator: 17 

Conselheiro Valdir Rosa Correia. A banca examinadora ficou assim constituída: Danilo 18 

Royer/UFSC (Presidente), Douglas Soares Gonçalves/UFSC e Márcio Antônio Jorge da 19 

Silva/UEL (Titulares) e Aldrovando Luís Azeredo Araújo/UFSC, Daniel Gonçalves/UFSC e 20 

Orizon Pereira Ferreira/UFG (Suplentes). O concurso apresentou o seguinte resultado: 21 

primeiro lugar: Maria Rosário Astudillo Rojas, com média final 8,62 (oito vírgula sessenta e 22 

dois); segundo lugar: Maíra Fernandes Gauer Palma, com média final 8,33 (oito vírgula trinta 23 

e três); terceiro lugar: Francisco Carlos Caramelo Júnior, com média final 7,95 (sete vírgula 24 

noventa e cinco); quarto lugar: Luiz Gustavo Cordeiro, com média final 7,93 (sete vírgula 25 

noventa e três) e quinto lugar: Edson Cilos Vargas Júnior, com média final 7,23 (sete vírgula 26 

vinte e três). Foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao resultado do 27 

concurso público apresentado pela banca examinadora. 02) Processos de Progressão 28 

Funcional: a) Processo n
o
  23080.057282/2019-98 – Homologação de  Progressão Funcional 29 

Horizontal para a classe de Professor Associado II da professora ALESSANDRA LARISSA 30 

D OLIVEIRA FONSECA da Coordenadoria Especial de Oceanografia. Após leitura do 31 

parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de avaliação, designada pela 32 

Portaria n
o
 169/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, com pontuação de 76,00 (setenta 33 

e seis) pontos; b) Processo n
o
  23080.024077/2019-46 – Homologação de Progressão 34 

Funcional Horizontal para a classe de Professor Associado II do professor MARCIO 35 
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SANTOS do Departamento de Física. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade 36 

o parecer da comissão de avaliação, designada pela Portaria n
o
 170/CFM/2019, favorável à 37 

progressão solicitada, com pontuação de 57,02 (cinquenta e sete vírgula dois) pontos. c) 38 

Processo n
o
 23080.053345/2019-37 – Homologação de Progressão Funcional vertical para a 39 

classe de Professor Associado I do professor GIULIANO BOAVA do Departamento de 40 

Matemática. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de 41 

avaliação designada pela Portaria n
o
 171/CFM/2019, favorável à progressão solicitada, com 42 

pontuação de 48,00 (quarenta e oito) pontos.  03) Assuntos gerais. O presidente fez um breve 43 

relato da última reunião do Conselho Universitário e da reunião da administração central com 44 

os diretores e pró-reitores, referente à greve dos alunos e paralisação de docentes e técnico-45 

administrativos. Continuando, o presidente informou ao chefe do Departamento de 46 

Matemática que nos últimos dois anos não foram realizados o Inventário Físico do 47 

Departamento de Matemática e solicitou que ele fosse providenciado este ano, sem falta. Nada 48 

mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por encerrada 49 

a sessão, da qual eu, Elizabete Nunes Duarte, secretária, lavrei a presente ata que, aprovada, 50 

segue assinada pelo presidente e demais conselheiros.  51 

 


