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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

EXATAS E EDUCAÇÃO DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e 1 
trinta minutos, na sala A205 da Sede Acadêmica do Campus Blumenau na Rua João 2 
Pessoa, 2750, reuniu-se o Departamento das Ciências Exatas e Educação do Centro de 3 

Blumenau, presidido pelo Prof. Luiz Rafael dos Santos e com a presença dos seguintes 4 
professores: Aldo Sena de Oliveira, Alfredo Alberto Muxel, André Vanderlinde da 5 

Silva, Cíntia Rosa da Silva, Cláudio Loesch, Daniel Almeida Fagundes, Daniel Girardi, 6 
Daniela Brondani, Eduardo Zapp, Eleomar Cardoso Junior, Eslley Scatena Gonçales, 7 
Fabiana Schmitt Corrêa, Felipe Delfini Caetano Fidalgo, Felipe Vieira, Francis Felix 8 

Cordova Puma, Gestine Cássia Trindade, Ismael Casagrande Bellettini, Jorge Cassio 9 
Costa Nóbriga, Jorge Luiz Deolindo Silva, José Wilmo da Cruz Junior, Júlio Faria 10 

Corrêa, Lara Fernandes dos Santos Lavelli, Leila Procópia do Nascimento, Lidiane 11 
Meier, Louise Reips, Maicon José Benvenutti, Marcelo Dallagnol Alloy, Marcio de 12 
Jesus Soares, Patrícia Bulegon Brondani, Rafael Aleixo de Carvalho, Rafael dos Reis 13 

Abreu, Rafael Leonardo Novak, Renan Gambale Romano,  Renata Orlandi, Roger 14 

Behling, Silmar José Spinardi Franchi e a técnica administrativa Paula Monnerat Castro 15 
Gomes para secretariar os trabalhos. Não compareceram os professores: Amarildo 16 
Otávio Martins, Ana Carolina Araújo da Silva, Fernando Fuzinatto Dallagnol, João Luiz 17 

Martins, Júlio César Araújo da Silva e Lucas Natalio Chavero, Marcio Rodrigo Loos, 18 
Naiara Vergian de Paulo Costa. A reunião iniciou-se pelos informes gerais: 19 

indisponibilidade dos laboratórios de informática e da biblioteca entre os dias 13 e 15 de 20 
setembro, por conta da mudança dos laboratórios para o Vasto Verde; O curso de Física 21 

e os programas de pós-graduação foram aprovados pelo conselho da unidade. 1. 22 
Aprovação da Ata da 25ª reunião; foi sugerida uma inclusão pelo Prof. Eduardo Zapp, 23 
a qual foi aceita. Prof.ª Lidiane sugeriu alteração de uma frase na linha 75. A ata, com 24 
as alterações, foi aprovada por unanimidade. 2. Decisão sobre utilização de novas 25 
vagas para docente (02 vagas); Prof. Luiz Rafael mencionou que faltam 38 (trinta e 26 

oito) vagas para completar o quadro inicialmente combinado com o MEC. Com o novo 27 

lote de vagas recebido pela UFSC, três vagas foram aprovadas para o Departamento de 28 

Engenharias e duas para o CEE, que agora deverá decidir como será aproveitada pelo 29 
Departamento. Prof. Daniel Girardi disse que não concorda com a ordem de divisão das 30 
vagas pelo Conselho da Unidade. O Prof. Luiz Rafael ressaltou que a divisão não é 31 
numérica, mas leva em conta o número de vagas totais e as que faltam preenchidas. 32 
Prof. Ismael mencionou que foram feitas reuniões entre professores de química e de 33 
matemática para discutir as necessidades. A química decidiu por encaminhar a vaga 34 
para a área de Ensino de Química. Prof. Luiz Rafael disse que houve indicação da 35 



chefia para a área de concurso de Matemática, uma vez que em 2018-1 a situação dessa 36 

área era pior em relação à Educação Matemática. Tal fato foi levado ao conhecimento 37 
da área. O Prof. Luiz Rafael disse que já há concursos nas áreas de Matemática Pura e 38 
Matemática Aplicada, e que por uma ordenação de notas, a vaga iria para a área de 39 

Matemática Pura; mencionou que, por este critério, o prof. Bruno, atual professor 40 
substituto no departamento o qual tem demonstrado um bom despenho, seria o próximo 41 
a ser nomeado. Prof. Jorge Cássio ressaltou que no próximo semestre a área de Ensino 42 
de Matemática ficará com cinco disciplinas, e que serão duas disciplinas de estágio, 43 
porém em 2018-2 serão oito disciplinas; o Prof. Julio Corrêa pediu que se registrasse em 44 

ata a necessidade mencionada pelo Prof. Jorge, já que uma eventual decisão terá 45 
implicações futuras. Prof. Luiz Rafael sugeriu que a vaga de substituto do Prof. João 46 
seja utilizada para cobrir também esta área de Ensino, com um perfil híbrido; 47 
mencionou ainda que a próxima vaga que vier para a área de Matemática será indicada 48 
para o Ensino de Matemática. Prof.ª Gestine ressaltou que o assunto deve continuar 49 

sendo discutido, já que o Departamento não tem só as áreas de Matemática e Química; 50 

questionando que ocorram “reuniões paralelas”; ressaltou que o Departamento deve 51 

ficar ciente da situação da área de Educação, que os professores desta área estão 52 
cobrindo disciplinas diferentes de sua formação; Prof. Aldo está cobrindo disciplinas da 53 
área de Educação; mencionou que estão sendo unidas turmas já na primeira fase; A 54 
Prof. Gestine fez uma defesa da área de educação e da necessidade da mesma para a 55 

formação de professores e que a centralidade deste departamento é esta formação e por 56 
isso defende a necessidade de mais professores na área; com isso, defende que a vaga da 57 

matemática seja destinada para a área de Ensino de Matemática; Prof. Luiz Rafael, em 58 
resposta, referiu que as vezes que o Prof. Aldo assumiu disciplinas de educação, o fez 59 
por atraso na vinda de outras professoras e por ter disponibilidade e capacidade; em 60 

relação à denominação de matemático x professor de matemática é a diretriz curricular 61 
desses cursos quem denomina; ainda, esclareceu que a formação do professor substituto 62 

não precisa ser a mesma do substituído. Prof. Márcio Soares afirmou que entende que a 63 

área de Ensino de Matemática é uma área da Matemática; que se tratando de graduação, 64 

não há uma segregação como ocorre com outras áreas; porém, tratando-se do 65 
Departamento, esta questão fica complicada; em relação a juntar turmas, a área de 66 

Matemática tem turmas com 52 (cinquenta e dois) alunos na primeira fase; portanto, 67 

salas lotadas é um problema geral; ressaltou que o grupo da Matemática deveria ter feito 68 
um levantamento, com critérios objetivos para divisão das próximas vagas. Prof. Luiz 69 

Rafael mencionou que pode ser feito esse levantamento de necessidades das áreas. 70 
Prof.ª Gestine questiona onde estão os números, pois os professores falam e não 71 
mostram nada. Prof.ª Leila referiu que sobre o compartilhamento deve ser uma cultura 72 

de todas as áreas, pois na própria área de Educação acontecem muitas coisas sem que 73 
ela seja informada. Prof. Luiz Rafael apresentou então a projeção da situação das áreas 74 

para 2018-1; ressaltou que existe também na área de Matemática demanda para abertura 75 
de turmas extras, que não são atendidos por impossibilidade. Prof. Jorge Cássio referiu 76 
que é necessário pensar enquanto equipe, já que a decisão vai afetar a todos. Prof. Luiz 77 

Rafael respondeu que não se trata de um pensamento único, é próprio do meio 78 
acadêmico os entendimentos contraditórios. Prof. Julio Corrêa sugere que seja colocada 79 
em pauta uma questão mais política do Departamento, de já prever o que será feito com 80 
as próximas vagas, antes que o problema estoure novamente. Prof. Luiz Rafael 81 

concorda com a sugestão e compromete-se a colocar em pauta em uma reunião 82 
próxima; Prof.ª Gestine registrou que se tenha cuidado em relação a conflito de 83 
interesses. Prof. Luiz Rafael esclareceu que a Prof.ª Naiara, cônjuge do Prof. Bruno, que 84 
seria nomeado caso decida-se pela área de Matemática não está presente para evitar 85 



isso. Prof.ª Lara questionou a separação na área de Matemática, entre Ensino de 86 

Matemática e os demais. Prof. Jorge respondeu que há entendimentos divergentes, mas 87 
que há respeito entre os docentes e que todos participam de colegiado e NDE do curso 88 
de Matemática. Prof.ª Cíntia ressaltou que a criação de uma Coordenadoria não 89 

prejudicaria o curso, pois há conversa no colegiado do curso. Prof. Luiz Rafael fez o 90 
encaminhamento para que uma das vagas seja utilizada na área de Ensino/Ensino de 91 
Química. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. O segundo 92 
encaminhamento, referente à área de Matemática, é para que a vaga disponível seja 93 
utilizada para a área de Matemática e o substituto do Prof. João Martins seja contratado 94 

para a área de Educação de Matemática, ate que seja resolvida a situação com novas 95 
vagas, e também que a próxima vaga seja para esta área. Já a Prof.ª Gestine fez 96 
encaminhamento para que a vaga atual seja destinada à área de Educação Matemática. 97 
Em votação foi aprovado por maioria com duas abstenções a vaga para a área de 98 
Matemática. 3. Aprovação de parecer de Projeto de Pesquisa; Projeto: Síntese de 99 

Compostos Funcionalizados e sua Aplicação no Estudo Cinético de Reações de 100 

Heck Intramolecular e na Estabilização de Nanopartículas Metálicas. Solicitante: 101 
Prof.ª Lidiane Meier. O parecer do projeto, que recomenda a aprovação, foi aprovado 102 
por unanimidade. 4. Aprovação de parecer em processo de estágio probatório; 103 
Francis Félix Córdova Puma – (2º relatório) Processo nº 23080.049240/2016-31; 104 
Fabiana Schmitt Corrêa – (1º relatório) Processo nº 23080.010066/2017-17; Os 105 

pareceres, que aprovaram os respectivos relatórios dos Professores Francis e Fabiana, 106 
foram aprovados por unanimidade pelo Departamento. 5. Apreciação de pedido de 107 

redistribuição por permuta; Foi feita a leitura do parecer pelo Prof. Julio Corrêa. Prof. 108 
Silmar comentou sobre a análise do perfil da Prof.ª Graziela positivamente. O parecer, 109 
que recomendou o aceite da permuta, foi aprovado por maioria. A reunião foi encerrada 110 

às 16h23min. Nada mais havendo a constar eu, Paula Monnerat Castro Gomes, na 111 
qualidade de Secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e 112 

pelos membros presentes do Departamento de Ciências Exatas e Educação. Blumenau, 113 

dois de maio de dois mil e dezessete. 114 
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