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 No 10 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 outubro de 2018, às 10:15
horas, na sala de reuniões do CFM (sala C05).
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Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e
quinze minutos, na sala de reuniões da Direção da Unidade (sala C05), reuniu-se o
Conselho da Unidade do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas da Universidade
Federal de Santa Catarina, sob a presidência do Diretor, professor Licio Hernanes
Bezerra. Estavam presentes também os seguintes conselheiros: Aldrovando Luís
Azeredo Araújo, Anelise Maria Regiani, Fabio Peres Gonçalves, Humberto Roesler
Martins, Ivan Gonçalves de Souza, João José Piacentini, Jorge Douglas Massayuki
Kondo, Juliana Leonel, Marcus Cesar Mandolesi Sá, Melissa Weber Mendonça, Paulo
Rodrigues Machado, Vanderlei Gageiro Machado e Wendell Rondinelli Gomes Farias.
Havendo quórum, o presidente cumprimentou os conselheiros e deu por aberta à sessão.
EXPEDIENTE: 01) Apreciação e aprovação da ata no 09 da sessão ordinária realizada
em 18 de outubro de 2018. Em votação, o documento foi aprovado por unanimidade.
ORDEM DO DIA: 01) Processo no 23080.084341/2017-39 – Homologação do
resultado do concurso público para Professor Adjunto A do Departamento de
Física, no campo de conhecimento: Física Computacional. Relator: Conselheiro
Marcelo Sobottka. O senhor presidente fez a leitura do parecer, tendo em vista a
ausência justificada do relator. A banca examinadora ficou assim constituída:
Professores Kahio Tiberio Mazon/UFSC (Presidente), Celia Beatriz Anteneodo de Porto
/PUC-RJ e
/USP (Titulares).O concurso apresentou o seguinte
resultado: primeiro lugar: Tiago José Nunes da Silva, com média final 8,84 (oito
vírgula oitenta e quatro); segundo lugar: Daniel Ruschel Dutra, com média final 8,83
(oito vírgula oitenta e três); terceiro lugar: André Luiz de Amorim, com média final
8,63 (oito vírgula sessenta e três); quarto lugar: Gilberto Medeiros Nakamura, com
média final 8,56 (oito vírgula cinquenta e seis), quinto lugar: Rodrigo Pereira Rocha,
com média final 8,49 (oito vírgula quarenta e nove); sexto lugar: Ernane de Freitas
Martins, com média final 8,16 (oito vírgula dezesseis); sétimo lugar: Carlos Gentil Oro
Lemos e James Moraes de Almeira, com média final 8,01 (oito vírgula um); nono
lugar: Ian Jordy Lopez Diaz, com média final 7,90 (sete vírgula noventa) e décimo
lugar: Carine Priscila Beatrici, com média final 7,88 (sete vírgula oitanta e oito). Foi
aprovado por unanimidade o parecer do relator, favorável ao resultado do concurso
público apresentado pela banca examinadora. 02) Processo no 23080.066581/2018-32 –
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Solicitação de afastamento do prof. LUIS GUILHERME DE CARVALHO REGO
do Departamento de Física, para realizar de pós-doutorado na Duke University em
Durham, Carolina do Norte, Estados Unidos, no período de um ano a partir de
primeiro de janeiro do ano de dois mil e dezenove. Relator: Cons. João José
Piacentini. Após leitura do parecer, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator,
favorável à homologação do afastamento solicitado. 03) Processos de progressão
funcional: a) Processo no 23080.057086/2018-32 – Homologação de Progressão
Funcional vertical de Adjunto IV para Associado I do Professor VANDERLEI
GAGEIRO MACHADO do Departamento de Matemática. Neste momento o
conselheiro Vanderlei Gageiro Machado retirou-se da reunião, tendo em vista que o
mesmo é parte interessada neste item de pauta. Após leitura do parecer, foi aprovado por
unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela Portaria n o
151/CFM/2018, favorável à progressão solicitada, com pontuação de 78,00 (setenta e
oito) pontos. Em seguida, o conselheiro retornou à reunião e b) Processo no
23080.063254/2018-297 – Homologação de Progressão Funcional vertical de
Adjunto IV para Associado I da Professora REGINA RODRIGUES RODRIGUES
da Coordenadoria Especial de Oceanografia. Após leitura do parecer, foi aprovado
por unanimidade o parecer da comissão de avaliação designada pela Portaria n o
150/CFM/2018, favorável à progressão solicitada, com pontuação de 55,00 (cinquenta e
cinco) pontos. 04) Assuntos gerais. Os conselheiros Paulo Rodrigues Machado e João
José Piacentini, consultaram o senhor presidente sobre o andamento da licitação para
substituição da cancela do estacionamento do CFM, pois há dias que os docentes e
técnico-administrativos não têm como estacionar, porque pessoas externas da UFSC
estão utilizando o estacionamento. Após debate, foi decidido agendar uma reunião com
o magnífico reitor para tratar deste assunto. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por encerrada a sessão, da qual
eu, Elizabete Nunes Duarte, secretária, lavrei a presente ata que, aprovada, segue
assinada pelo presidente e demais conselheiros.
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