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ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

EXATAS E EDUCAÇÃO DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no 1 

Auditório da Sede Acadêmica do Campus Blumenau na Rua João Pessoa, 2750, reuniu-2 

se o Departamento das Ciências Exatas e Educação do Centro de Blumenau, presidido 3 

pela Prof.ª Patrícia Bulegon Brondani e com a presença dos seguintes professores: 4 

Alaim Souza Neto, Aldo Sena de Oliveira, Alfredo Alberto Muxel, Amarildo Otávio 5 

Martins, Daniel Almeida Fagundes, Daniel Girardi, Daniela Brondani, Eduardo Zapp, 6 

Eslley Scatena Gonçales, Fabiana Schmitt Corrêa, Fernanda Luiza de Faria, Fernando 7 

Fuzinatto Dallagnol, Grazyella Piccoli Richetti, Ismael Casagrande Bellettini, Jorge 8 

Cássio Costa Nóbriga, José Wilmo da Cruz Junior, Lara Fernandes dos Santos Lavelli, 9 

Lucas Natalio Chavero, Marcelo Dallagnol Alloy, Rafael Leonardo Novak, Renata 10 

Orlandi e Silmar José Spinardi Franchi . Não compareceram e justificaram suas 11 

ausências os professores: Cintia Rosa da Silva, Gestine Cássia Trindade, Júlio César 12 

Araújo da Silva, Júlio Faria Corrêa, Lidiane Meier e Marcio Rodrigo Loos. Informes 13 

Gerais: A Prof.ª Patrícia passou a palavra ao diretor do Centro, Prof. João Martins, que 14 

deu informes referente ao segundo turno das eleições para reitor, que se realizarão no 15 

dia 11 de abril. Após os informes da direção, a Prof.ª Patrícia apresentou ao colegiado 16 

os novos professores, Prof.ª Fernanda Luiza de Faria, Prof. Alaim Souza Neto e Prof.ª 17 

Grazyella Piccoli Richetti. Prof.ª Patrícia lembrou a todos que há necessidade de 18 

voluntários para trabalhar como mesários na eleição da próxima semana, solicitou que 19 

aqueles que não participaram no primeiro turno se voluntariem, e que caso não haja 20 

voluntários a direção do centro irá realizar uma convocação. O prof. Alaim se 21 

voluntariou. A prof.ª Patrícia informou aos demais que aqueles que quiserem se 22 

voluntariar podem entrar em contato com a direção do Centro para escolher os horários. 23 

Mencionou o recebimento de encomendas que regularizado na sede acadêmica, sendo 24 

que o que for destinado aos docentes será encaminhado para a secretaria dos 25 

departamentos. O informe seguinte referiu-se ao documento enviado pela chefia aos 26 

demais membros deste departamento contendo sugestões para padronizações dos 27 

processos seletivos. Prof.ª Patrícia ressaltou que caso haja mais alguma sugestão estas 28 

podem ser enviadas para a mesma e ela irá encaminhar para a direção. A prof.ª Patrícia 29 

informou ainda ao colegiado sobre a representação em grupo de educação ambiental na 30 

Faema, representação não obrigatória, que pode ser exercida por algum membro do 31 

Departamento que tenha interesse. Neste caso o professor interessado deve entrar em 32 

contato com a chefia. Sobre os informes de pesquisa, mencionou que na última reunião 33 

do conselho foi feita a troca das representações de pesquisa e extensão. Explicou que foi 34 

entregue um memorando para a Direção solicitando que o CEE fique a cargo da 35 

representação de pesquisa titular do Centro Blumenau. Que isto foi feito em comum 36 

acordo com as chefias dos demais departamentos e assim, a representação de pesquisa 37 

ficará a cargo do CEE, da extensão com o departamento de Engenharias e o 38 

departamento de Matemática ficará com a suplência dos dois. Reiterou que a direção já 39 

aceitou, mas que isto não será feito imediatamente, mas até o início do mês de maio. 40 

Também citou que será modificada a representação nas câmaras, Prof. André do 41 
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departamento de Matemática será o titular e Prof. Silmar será o suplente. A prof.ª 42 

Patrícia passou a palavra para o Prof. Daniel Fagundes, este informou aos professores 43 

que já colocaram novos projetos no sistema Sigpex que sua portaria de prorrogação 44 

atrasou, por este motivo ele só teve acesso ao sistema hoje, mas que irá atualizar os 45 

projetos que estão pendentes. Também informou que até o dia 13 de abril está aberto o 46 

edital do Pibic, e que para solicitar as bolsas é necessário que sejam aprovados os 47 

projetos no departamento. Para aqueles que ainda não tem projetos cadastrados e 48 

querem se candidatar a bolsa, solicitou que agilizem o cadastro dos projetos. Referente a 49 

encerramentos de projetos no Sigpex, informou que devem ser encerrados em caráter 50 

formal, pois a Propesq cobra o encerramento correto. Se tiverem duvidas referente à 51 

finalização de projetos, está a disposição para esclarecer. A prof.ª Patrícia deu 52 

seguimento à pauta do dia. 1. Aprovação de projetos de extensão aprovados ad 53 

referendum; Projeto: Implementação da Cervejaria Escola – UFSC Campus Blumenau 54 

(coordenador Prof. Alfredo Alberto Muxel); Projeto: A elaboração de propostas para a 55 

Educação na sociedade contemporânea: O Ensino de Química para crianças 56 

(coordenador Prof. Aldo Sena de Oliveira); Projeto: Oficina Interativa de eletroquímica: 57 

uma estratégia didática para o Ensino Médio (coordenadora Prof.ª Daniela Brondani); 58 

Aprovados por unanimidade. 2. Aprovação da ata da 31ª reunião; Prof.ª Patrícia leu a 59 

sugestão de alteração da ata enviada pelo Prof. Júlio César Araújo da Silva. Aberta 60 

discussão e sem manifestações o item foi colocado em votação. O prof. Silmar e  a 61 

prof
a
. Graziela se abstiveram devido a não estarem presentes na última reunião. 62 

Aprovado por maioria. 3. Estabelecer as demandas institucionais do departamento 63 

através da formação de uma comissão e/ou documento; Prof.ª Patrícia explicou que 64 

na reunião anterior o colegiado concluiu que deve estabelecer as demandas deste 65 

departamento, para que neste ano seja feito o cronograma correto para publicação no 66 

PDI. Também informou que o Prof. Júlio Cesar se dispôs a participar de qualquer 67 

comissão formada para este fim. A prof.ª Patrícia sugeriu que se estabeleça uma 68 

comissão para levantamento das demandas. Prof. Daniel Fagundes ressaltou que o PDI 69 

anterior foi feito sem tempo hábil para planejamento por parte deste departamento. 70 

Enfatizou a importância de que seja uma expressão das ideias de todo o departamento e 71 

que todos sejam consultados. Foi sugerido que a comissão seja formada um 72 

representante de cada área, sendo indicados o Prof. Júlio Cesar da Química, a Prof.ª 73 

Lara da Física,  e do Ensino e Educação, o Prof. Alaim. Colocado em votação a criação 74 

de uma comissão para instituir as demandas do departamento composta pelos três 75 

professores citados, sendo aprovado por unanimidade. 4. Aprovação do Departamento 76 

sobre perfil do Concurso para Professor do Ensino Superior no campo de 77 
conhecimento Ensino de Química, para abertura de vaga no próximo edital: A 78 

Prof.ª Patrícia esclareceu que o departamento tem até o dia 9 do mês vigente para enviar 79 

para o Departamento de Ensino (DEN/PROGRAD) o formulário para abertura de 80 

concurso para o campo de conhecimento Ensino de Química. Relatou que no último 81 

concurso o edital contemplava apenas uma vaga, mas que pretendiam nomear também o 82 

segundo colocado, porem só houve um aprovado. Informou que dentre as instruções 83 

para abertura do concurso consta a aprovação do mesmo pelo departamento. O 84 

formulário foi colocado em discussão, sendo que a Prof.ª Graziela, sugeriu que o item 2 85 

do formulário fosse ajustado, ressaltando a necessidade, caso o título de doutor seja em 86 

Química, de a tese do candidato ser na área de ensino de química ou de ciências. Foi 87 

colocada em votação esta alteração e o formulário, sendo ambos aprovados por 88 
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unanimidade. 5. Apreciação de parecer em processo de estágio probatório da Prof.ª 89 

Ana Carolina Araújo da Silva (4º relatório): Aprovado por unanimidade. 6. 90 

Apreciação de relatório resumido de atividades no período para fins de 91 

redistribuição da Prof.ª Ana Carolina Araújo, a pedido da Universidade de 92 
destino: Prof.ª Patrícia explicou que a Universidade Federal de Juiz de Fora, para onde 93 

a Prof.ª Ana foi redistribuída, solicitou que ela fizesse um relatório resumido de suas 94 

atividades durante o estágio probatório, e que constasse em ata que esse relatório foi 95 

aprovado pelo departamento. Passado o item para votação e aprovado por unanimidade. 96 

7. Apreciação de parecer conclusivo em processo de estágio probatório da Prof.ª 97 
Ana Carolina Araújo: O item foi aprovado por unanimidade. Prof. Jorge Cássio deu 98 

informes referentes ao Edital do Pibid e solicitou o apoio dos colegas do departamento 99 

nas manifestações para garantir bolsas para os estudantes do campus. A reunião foi 100 

encerrada às quatorze horas e quarenta e nove minutos. Nada mais havendo a constar 101 

eu, Adriana Bertolini, lavrei a presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e 102 

pelos membros presentes do Departamento de Ciências Exatas e Educação. 103 

NOME CARGO ASSINATURA 

Patrícia Bulegon Brondani  
Chefe do 

Departamento CEE 
 

Eduardo Zapp  
Subchefe do 

Departamento CEE 

 

Alaim Souza Neto 
Professor(a)  

Alfredo Alberto Muxel 
Professor(a)  

Aldo Sena de Oliveira 
Professor(a)  

Amarildo Otávio Martins 
Professor(a)  

Cíntia Rosa da Silva 
Professor(a)  

Daniel Almeida Fagundes 
Professor(a)  

Daniel Girardi 
Professor(a)  

Daniela Brondani 
Professor(a)  

Eslley Scatena Gonçales 
Professor(a)  

Fabiana Schmitt Corrêa 
Professor(a)  

Fernanda Luiza de Faria 
Professor(a)  

Fernando Fuzinatto Dallagnol 
Professor(a)  

Gestine Cássia Trindade 
Professor(a)  

Graziela Piccoli Richetti 
Professor(a)  

Ismael Casagrande Bellettini 
Professor(a)  

Jorge Cássio Costa Nóbriga 
Professor(a)  

José Wilmo da Cruz Junior 
Professor(a)  

Júlio César Araújo da Silva 
Professor(a)  
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Júlio Faria Corrêa 
Professor(a)  

Lara Fernandes dos Santos Lavelli 
Professor(a)  

Lidiane Meier 
Professor(a)  

Lucas Natalio Chavero 
Professor(a)  

Marcelo Dallagnol Alloy 
Professor(a)  

Marcio Rodrigo Loos 
Professor(a)  

Rafael Leonardo Novak 
Professor(a)  

Renata Orlandi 
Professor(a)  

Silmar José Spinardi Franchi 
Professor(a)  

Adriana Bertolini 
Secretária  

 


