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ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

EXATAS E EDUCAÇÃO DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e 1 

trinta minutos, na sala A104 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 pela Prof.ª Patrícia Bulegon Brondani e com a presença dos 4 

seguintes professores: Alaim Souza Neto, Alfredo Alberto Muxel, Cintia Rosa da Silva 5 

de Oliveira, Daniel Almeida Fagundes, Daniela Brondani, Eduardo Zapp, Fabiana 6 

Schmitt Corrêa, Fernanda Luiza de Faria, Gestine Cássia Trindade, Graziela Piccoli 7 

Richetti, Ismael Casagrande Bellettini, Jorge Cássio Costa Nóbriga, José Wilmo da 8 

Cruz Junior, Júlio Faria Corrêa, Keysy Solange Costa Nogueira, Lucas Natalio Chavero, 9 

Marcelo Dallagnol Alloy, Rafael Leonardo Novak, Silmar José Spinardi Franchi; os 10 

técnicos: César Agostinho Schaefer e Thiago Henrique Doring; os representantes 11 

discentes: Thaina Furtado de Oliveira e Vantuir Dionisio Junior. Não compareceram 12 

justificadamente os professores: Aldo Sena de Oliveira, Amarildo Otávio Martins, 13 

Daniel Girardi, Eslley Scatena Gonçales, Fernando Fuzinatto Dallagnol, Lara Fernandes 14 

dos Santos Lavelli, Lidiane Meier, Marcio Rodrigo Loos e Renata Orlandi. A Prof.ª 15 

Patrícia informou que as reuniões acontecerão preferencialmente na primeira terça-feira 16 

de cada mês. Passou para a pauta do dia. Item 1. Apreciação de ata da 37ª reunião: A 17 

Prof.ª Patrícia solicitou que caso haja necessidade de alterações nas atas, que sejam 18 

informadas respondendo o e-mail da convocação até o meio-dia do dia em que 19 

acontecerá a reunião de aprovação do documento. Colocada em votação, a ata foi 20 

aprovada por unanimidade. Item 2. Apreciação de parecer sobre relatório final de 21 

projeto de pesquisa: Projeto: Educação, Matemática e Guerra. Autor: Júlio Faria Corrêa: 22 
O projeto foi colocado em discussão, visto que o mesmo foi enviado junto com a 23 

convocação e não houve nenhuma colocação anterior. Sem discussões, o parecer foi 24 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Item 3. Apreciação de parecer em 25 
processo de estágio probatório: Fernanda Luiza de Faria (2º relatório) – Processo nº 26 
23080.006345/2018-67; Alaim Souza Neto (2º relatório) – Processo nº 23080.006337/2018-27 
11; Os pareceres, também já encaminhados junto à convocação, foram colocados em 28 

votação e aprovados por unanimidade. Item 4. Coordenação de Pesquisa do CEE e 29 
representação na Câmara de Pesquisa e COPP.  A Prof.ª Patrícia passou a palavra para o 30 
Prof. Daniel Fagundes.  Este informou que sua portaria de coordenação irá vencer no dia19 31 
de março e que ocupou a função de coordenador de pesquisa por dois anos, mas que já 32 
comunicou à chefia do departamento e à direção que não tem mais interesse em continuar 33 
na função. Informou que é importante que outros professores do departamento possam 34 
participar dessa função administrativa. A Prof.ª Patrícia agradeceu o prof. Daniel, e 35 
solicitou que haja mais participação dos docentes do departamento nas funções 36 
administrativas. O Prof. Júlio Corrêa questionou quais as tarefas administrativas que o prof. 37 
Daniel deixará de desempenhar. O Prof. Daniel esclareceu que além das atividades que 38 
estavam ligadas à coordenação de pesquisa do CEE, o representante de pesquisa do CEE 39 
será representante titular da câmara de pesquisa e estará na presidência do COPP até agosto 40 
do presente ano. A Prof.ª Patrícia abriu espaço para que alguém se indicasse à função na 41 



reunião, o que não ocorreu. Comunicou que irá enviar um e-mail aos membros do colegiado 42 
após esta reunião com o prazo de uma semana para que haja uma indicação, 43 
preferencialmente que não seja da área da química e que caso ninguém se disponibilize ela 44 
irá realizar a indicação. Foi dado o encaminhamento para esta forma de proceder para o 45 
preenchimento da vaga, sendo aprovada por unanimidade. Informes da chefia: 1. 46 
Apresentação de nova Docente (área: Ensino de Química) A Prof.ª Patrícia apresentou a 47 
nova professora do departamento, a Prof.ª Keysy Solange Costa Nogueira. 2. Mudanças na 48 
biblioteca: A pedido da Direção foram informadas as alterações realizadas na biblioteca 49 
durante as férias: baias individuais para estudo e a retirada de armários guarda volumes com 50 
consequente aumento de espaço útil. 3. Ajustes de matrícula para 2019.1: A Prof.ª 51 
Patrícia mencionou que o período de matrícula vai de 11 a 15 de Março de 2019, e solicitou 52 
que após este período seja checada a lista de frequência. 4. Recebimento de um técnico de 53 
laboratório de segurança do trabalho em colaboração técnica: informou que o centro 54 
recebeu TAE Rodrigo, vindo do IF de Curitiba, e que este ficará lotado na oficina do centro. 55 
Com isso, os horários de funcionamento e atendimento da oficina poderão ser expandidos. 56 
O Prof. Daniel indagou quem era atualmente o responsável pela oficina, sendo informado 57 
pelos demais colegas que era o técnico administrativo Weliton. 5. Nomes para compor a 58 
equipe da SNCT: A Prof.ª Patrícia informou que a SNCT ocorrerá entre 22 e 27 de outubro 59 
de 2019 e que a direção solicitou a participação dos coordenadores e subcoordenadores de 60 
Pesquisa e Extensão do Centro para formar a equipe de organização. Em reunião prévia, a 61 
Direção mencionou que é interessante que haja pelo menos um representante de cada 62 
departamento e é importante que haja pelo menos cinco ou seis pessoas. Os interessados 63 
podem entrar em contato com a chefia do departamento. 6. Divisão do espaço físico do 64 
LEMA: Foi passada a palavra ao Prof. Jorge Cássio, supervisor do referido laboratório. 65 
Este informou que o laboratório é vinculado ao curso de matemática, e que era usado pelo 66 
projeto da olimpíada de matemática. Justificou que havia outra demanda do curso de 67 
matemática por um espaço para pesquisa, e com isso o laboratório foi dividido para atender 68 
essa demanda.  A Prof.ª Patrícia complementou que devido ao centro já ter uma empresa 69 
terceirizada contratada para a obra da biblioteca durante as férias escolares, aproveitaram 70 
esta empresa para fazer a divisão do lema. Outros informes incluídos: Foram 71 
mencionados os prazos do edital para as bolsas de monitoria. Sobre a avaliação de 72 

pareceres de estágios probatórios, a Prof.ª Patrícia informou que há prazos a serem 73 

cumpridos na entrega dos relatórios, e que se o relatório foi entregue pelo avaliado ou 74 

pela comissão fora do prazo não será realizada reunião extraordinária para analise. 75 

Também lembrou que é dever da comissão cobrar se o relatório está atrasado e 76 

acompanhar os prazos de entrega. A professora Gestine solicitou que sejam consultados 77 

anteriormente os professores para a portaria de comissão. O Prof. Alaim ressaltou que 78 

haverá hoje palestra com o Prof. Bebeto, e reunião da Apufsc. O Prof. Ismael solicitou 79 

que quem ainda não entregou seu plano de ensino que o entregue até o fim desta 80 

semana. Solicitação de inclusão em pauta: 4º relatório e parecer conclusivo do processo de 81 
estágio probatório do prof. Jorge Cássio, Processo nº 23080.026720/2016-2; a solicitação de 82 
inclusão foi aprovada por unanimidade. A Prof.ª Patrícia leu os pareceres, sendo os mesmos 83 
colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. A reunião foi encerrada às 84 

quatorze horas e trinta e um minutos. Nada mais havendo a constar eu, Adriana 85 

Bertolini, lavrei a presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e pelos membros 86 

presentes do Departamento de Ciências Exatas e Educação. 87 
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