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ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

EXATAS E EDUCAÇÃO DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta e 1 

três minutos, no auditório 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, Amarildo Otávio 5 

Martins, Cintia Rosa da Silva de Oliveira, Daniel Almeida Fagundes, Daniel Girardi, 6 

Daniela Brondani, Eduardo Zapp, Eslley Scatena Gonçales, Fabiana Schmitt Corrêa, 7 

Fernanda Luiza de Faria, Fernando Fuzinatto Dallagnol, Graziela Piccoli Richetti, 8 

Ismael Casagrande Bellettini, Jorge Cássio Costa Nóbriga, José Wilmo da Cruz Junior, 9 

Júlio Faria Corrêa, Keysy Solange Costa Nogueira, Lara Fernandes dos Santos Lavelli, 10 

Lidiane Meier, Lucas Natalio Chavero, Marcelo Dallagnol Alloy, Rafael Leonardo 11 

Novak, Renata Orlandi, Silmar José Spinardi Franchi; os técnicos: César Agostinho 12 

Schaefer e Thiago Henrique Doring. Não compareceram justificadamente os 13 

professores: Aldo Sena de Oliveira, Gestine Cássia Trindade e Marcio Rodrigo Loos.  A 14 

Professora Patrícia passou a palavra para o Professor Alaim realizar informes da 15 

coordenação de extensão. Este informou que irá enviar junto às convocações das 16 

próximas reuniões os projetos de extensão que forem aprovados ad referendum, 17 

classificando-os entre os que necessitam de financiamento ou carga horária e os que não 18 

necessitem. Para aqueles que necessitarem será feito parecer, para os demais informou 19 

que será disponibilizado o numero do projeto no sistema Sigpex para consulta. 20 

Esclareceu que para cursos e atividades docentes os projetos são aprovados ad 21 

referendum, não necessitam de homologação do colegiado. O Prof. Daniel Girardi 22 

sugeriu que seja estipulado um prazo para que todos coloquem no sistema os projetos de 23 

2018 e estes sejam aprovados pelo colegiado. Após discussões, a chefia sugeriu que o 24 

coordenador de extensão verificasse com a câmara de extensão sobre como colocar no 25 

sistema as atividades de extensão de 2018 para que sejam anexadas aos documentos de 26 

progressão dos docentes.   A Profª. Renata e o Prof. Alaim sugeriram que essa pauta 27 

seja levada ao conselho da Unidade, para que o conselho leve essa demanda para a 28 

Câmara de extensão e para a CPPD. O Prof. Alaim relembrou que haverá reunião com a 29 

CPPD no dia 10 de abril sobre os processos de progressão, e esses questionamentos 30 

podem ser vinculados. O Prof. Alaim sugeriu e os membros do colegiado acataram a 31 

decisão de que seja encaminhado junto à convocação das reuniões apenas uma tabela 32 

com os dados e numero de cadastro no sigpex dos projetos de extensão. Também 33 

solicitou que a proposta de regimento seja analisada pelo colegiado e as sugestões de 34 

alteração sejam enviadas por e-mail para ele, para que se aprecie na próxima reunião. A 35 

Professora Patrícia passou então para a pauta do dia. Item 1. Apreciação de projetos 36 

de extensão aprovados ad referendum; Projeto: “Sistema de identificação e 37 

classificação de pequenos objetos através de redes neurais convolucionais” – 38 

Requerente: Rafael Leonardo Novak; Projeto: “Direitos Humanos e Ensino de Ciências: 39 

problematizando a diversidade e a inclusão em sala de aula” – Requerente: Renata 40 

Orlandi et al; Projeto: “Direitos Humanos e diversidade: arte e ciência em movimento 41 



para uma educação alterizante (para edital de Arte e Cultura)” – Requerente: Renata 42 

Orlandi et al. A Prof.ª Patrícia relembrou que os pareceres já foram enviados com a 43 

convocação da reunião e que não foram solicitadas vistas no período de 48 horas, logo 44 

abriu tempo para  discussão em bloco dos projetos. Sem discussões e colocados em 45 

votação em bloco, os projetos foram aprovados por unanimidade, com abstenção do 46 

prof. Rafael Novak. Item 2. Apreciação de ata da 38ª reunião: A ata foi colocada em 47 

discussão, visto que a mesma foi enviada previamente com a convocação e não houve 48 

nenhuma solicitação de alteração. Sem discussões,  foi colocada em votação e aprovada 49 

por unanimidade. Item 3. Apreciação de parecer em processo de estágio probatório: 50 
Fabiana Schmitt Corrêa (3º relatório) – Processo nº 23080.010066/2017-17; Júlio Côrrea (4º 51 
relatório) – Processo nº 23080.032475/2016-93. Os pareceres, também já enviados 52 
previamente, foram colocados em votação separadamente e aprovados por unanimidade, 53 

com abstenção dos professores avaliados. Item 4. Apreciação de parecer de progressão 54 
funcional em estágio probatório.  Fabiana Schmitt Corrêa – Processo nº 55 

23080.087879/2018-86. O parecer, previamente analisado pelos membros do colegiado, 56 
foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, com abstenção da professora 57 
avaliada. Item 5. Apreciação de parecer conclusivo de estágio probatório: Júlio Côrrea 58 
(Parecer conclusivo) – Processo nº 23080.032475/2016-93. O parecer, previamente 59 
analisado, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, com abstenção do 60 
professor avaliado. Item 6.  Apreciação de alteração de regimento dos laboratórios de 61 
Química: Laboratório de Química Orgânica, Química Inorgânica, Química Analítica e 62 
Físico-Química; A Profa. Patrícia informou que os laboratórios de química foram divididos 63 
entre os quatro citados por este item, mais o laboratório de ensino de química. Com a 64 
separação, a Professora Graziela Piccolli Richetti foi indicada como supervisora do LISEQ 65 
(Laboratório de Ensino de Química) e o Professor José Wilmo da Cruz Junior indicado 66 
como supervisor dos demais laboratórios mencionados. A profa. Patrícia passou a palavra 67 
para o Prof.  Jose Wilmo, este informou aos presentes que foram realizadas alterações no 68 
regimento dos laboratórios  por conta da divisão,  e também para que o uso seja mais 69 
dinâmico nas atividades de pesquisa e extensão, com a criação de formulários para 70 
documentar as atividades realizadas. A Profa. Patrícia solicitou que o Relator Prof. Lucas 71 
Natálio Chavero realizasse a leitura do parecer. Após a leitura do parecer, a Profa. Graziela 72 
Richetti complementou informando que o regimento do LISEQ, em fase de redação, esta 73 
sendo baseado no regimento do LEMA, e questionou se deve direcionar um capitulo para as 74 
normas de segurança ou se apenas referencia as normas de segurança utilizadas nos outros 75 
laboratórios, sendo orientada pelos membros do colegiado a fazer referência. O Parecer foi 76 

colocado em votação e aprovado por unanimidade. Item 7. Homologação da indicação 77 
ad referendum do coordenador de pesquisa (Prof. Marcelo Dallagnol Alloy); A 78 

Profa. Patrícia informou que conforme discutido na reunião anterior, o prof. Marcelo 79 

Alloy se disponibilizou a assumir a coordenação de pesquisa, sendo indicado ad 80 

referendum pela chefia, mas que esta indicação deveria ser homologada pelo 81 

departamento. A indicação foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 82 

Item 8. Apreciação do encerramento dos projetos coordenados pelo Prof. Márcio 83 
Loos: Em observância ao artigo 24 da RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 47/CUn/2014 84 

e considerando a impossibilidade do professor Marcio Rodrigo Loos de justificar a 85 

interrupção dos projetos de pesquisa cadastrados e ativos na plataforma SIGPEX:  86 

201703108 - Desenvolvimento de tinta isolante de alta rigidez dielétrica com base em 87 

nanotecnologia e robô para pintura de cabos em redes de transmissão e distribuição - 88 

início 01/08/2017, término 31/01/2021; 201703217 - Desenvolvimento de um robô para 89 

pintura de cabos em redes de transmissão e distribuição - início 01/08/2017, término 90 

31/07/2018; 201703135 - Ensino de Física através de engenhocas - início 01/08/2017, 91 

término 31/07/2018; 201703111 - Desenvolvimento de tinta isolante de alta rigidez 92 

dielétrica com base em nanotecnologia - início 01/08/2017, término 31/07/2018; 93 

2016100180 - "Projeto e construção de uma mini extrusora para fabricação de filamento 94 

para impressão 3D". A profa. Patrícia passou a palavra para o coordenador de pesquisa 95 

Marcelo Alloy, este informou que os projetos do professor Marcio Loos devem ser 96 



encerrados, visto que foram iniciados pouco antes do afastamento do mencionado 97 

professor. O Prof. Eslley solicitou ao coordenador de extensão que sejam verificados 98 

também os projetos de extensão do professor afastado. O item foi colocado em votação 99 

em bloco, sendo o encerramento dos mesmos aprovados por unanimidade. Informes da 100 

chefia: 1. Informes da Coordenação de Extensão: A maioria dos informes foram feitos no 101 
início da reunião, visto que o coordenador teria que ir a outra reunião e, possivelmente, 102 
sairia mais cedo; 2. Regimento de Extensão, conforme informado anteriormente, devem 103 
analisar a proposta de regimento e enviar as sugestões de alteração para o professor Alaim; 104 
3. Edital PIBIC; A professora Patrícia informou que o edital PIBIC está aberto, que se 105 
atentem aos prazos para envio dos projetos. O Prof. Daniel Fagundes solicitou que seja lido 106 
todo o edital com bastante atenção, antes do cadastro dos projetos. A Profa. Daniela 107 
Brondani advertiu que se houverem planos de atividades parecidas para o mesmo projeto, 108 
que seja dada atenção para que não haja informações dúbias, que possam gerar duvidas para 109 
a aprovação das bolsas. 4. PAAD; A Profa. Patrícia informou que verifiquem as 110 
inconsistências antes da consolidação, que será no final de abril. Lembrou que é 111 
responsabilidade da chefia do departamento justificar incoerências relacionadas a um 112 
número pequeno de alunos matriculados em determinada disciplina, as demais incoerências 113 
devem ser sanadas por cada docente. 5. Colegiado pleno e Delegado: Informou que com a 114 
divisão do departamento de engenharias em novas estruturas, surgiu o assunto da divisão 115 
dos colegiados em colegiado pleno e delegado. Solicitou que o departamento reflita se quer 116 
fazer essa divisão, para que seja discutido em nova reunião.  A reunião foi encerrada às 117 

quatorze horas e quarenta minutos. Nada mais havendo a constar eu, Adriana Bertolini, 118 

lavrei a presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes 119 

do Departamento de Ciências Exatas e Educação. 120 
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