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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e 1 

quarenta minutos, reuniram-se na sala A203 da Sede Acadêmica do Campus Blumenau 2 

na Rua João Pessoa, 2750, sob a presidência do chefe do Departamento, o Prof. Rafael 3 

dos Reis Abreu, os membros do Departamento de Matemática, atendendo a convocação 4 

anteriormente feita, com a presença dos seguintes professores: Bruno Tadeu Costa, 5 

Eleomar Cardoso Junior, Felipe Delfini Caetano Fidalgo, Felipe Vieira, Jorge Luiz 6 

Deolindo Silva, Louise Reips, Luiz Rafael dos Santos, Maicon José Benvenutti,  Naiara 7 

Vergian de Paulo Costa, Renan Gambale Romano e Roger Behling. Não compareceram 8 

e justificaram suas ausências os professores: André Vanderlinde da Silva, Cláudio 9 

Loesch, Francis Felix Cordova Puma, Marcio de Jesus Soares e Rafael Aleixo de 10 

Carvalho.  Foram comunicadas pelo Prof. Rafael as seguintes solicitações de Inclusão 11 

em pauta: Item 5: Apreciação de parecer em relatório de estágio probatório: Item 6: 12 

Apreciação de parecer em progressão funcional: As inclusões foram aprovadas por 13 

unanimidade, apenas sendo trocada a ordem, passando os itens 5 e 6 para serem 14 

apreciados como 2º e 3º itens. Passou então a apreciação da pauta alterada. Item 1 – 15 

Aprovação da ata da 9ª reunião: A ata foi aprovada por unanimidade. Item 2: 16 

Apreciação de parecer de relatório de estágio probatório: Prof. Renan Gambale 17 

Romano(3º relatório) – Processo nº 23080.048962/2016-78, em votação, o parecer que 18 

recomendou a aprovação do terceiro relatório foi aprovado por maioria, com abstenção 19 

do Prof. Renan; Prof. Francis Felix Cordova Puma (3º relatório) – Processo nº 20 

23080.049240/2016-31, em votação, o parecer que recomendou a aprovação do terceiro 21 

relatório foi aprovado por unanimidade. Item 3: Apreciação de parecer de progressão 22 

funcional em estágio probatório: Prof. Renan Gambale Romano – Processo nº 23 

23080.045640/2018-39, em votação, o parecer que recomendou a progressão do 24 

avaliado foi aprovado por unanimidade; Prof. Francis Felix Cordova Puma – Processo 25 

nº 23080.045645/2018-61, em votação, o parecer que recomendou a progressão do 26 

avaliado foi aprovado por unanimidade. Item 4: Proposta de calendário para 27 

reuniões ordinárias do segundo semestre de 2018: o calendário proposto e enviado 28 

no documento de convocação foi aprovado por unanimidade. Item 5: Apreciação do 29 

Regimento de Pesquisa do Departamento de Matemática: O Prof. Rafael Abreu 30 

passou a palavra para a relatora, a Prof.ª Naiara, que iniciou a discussão da tabela de 31 

concessão de dez horas. Após explicar a proposta, abriu espaço para discussão. Após 32 

deliberações, foi solicitado que se destaque que os eventos científicos sejam em nível de 33 

pós graduação. Realizada a votação, este encaminhamento foi aprovado por 34 

unanimidade. A Prof.ª Naiara mencionou também que realizou alteração no art.14, no 35 

qual foram sugeridos dois encaminhamentos: que seja incluído o paragrafo quinto como 36 

exceção ao parágrafo quarto, aberta a votação foi aprovado por unanimidade. O segundo 37 

encaminhamento foi ainda em relação ao parágrafo quinto, que a concessão de dez 38 

horas seja por até dois anos, este sendo aprovado por maioria com um voto contrário. 39 

Outra observação relatada pela Prof.ª Naiara se refere a como tratar os casos em que o 40 



professor teve relatório aprovado mas não tem indicadores pra dez horas. Após 41 

deliberações, foi encaminhada para votação a inclusão de mais um parágrafo no artigo 42 

14, que especifique que para solicitar menos do que dez horas e até dois anos seja 43 

deliberado pelo departamento, o que foi aprovado por unanimidade. Com essa 44 

aprovação o departamento finalizou a aprovação do regimento de pesquisa. Item 6: 45 

Outros assuntos: O Prof. Rafael Abreu passou novamente a palavra para a Prof.ª 46 

Naiara realizar informes gerais, esta solicitou que os professores verifiquem as datas de 47 

finalização no Sigpex dos projetos de pesquisa. O Prof. Luiz Rafael informou também 48 

que os professores Renan,  Rafael Aleixo e a professora substituta Daniela estão 49 

ministrando a disciplina BLU6001 coordenada, com o mínimo de nove avaliações, 50 

sendo as mesmas avaliações para todas as turmas. Além das monitorias, há 51 

atendimentos nas segundas, quartas, quintas e sextas, para todos os alunos da BLU6001. 52 

Informou que se trata de tomar uma ação diferente para realizar o acompanhamento da 53 

disciplina e informar se há resultados diferentes para o departamento. A Prof. Naiara 54 

também ressaltou que deve-se enviar o plano de capacitação para a Propesq e comentou 55 

sobre a saída dos professores para realização de pós doutorado. Sugeriu  a formação de 56 

uma comissão para criação de um plano de capacitação e avaliação dos afastamentos 57 

para pós doutorado. Foram indicados os nomes dos professores Jorge Luiz Deolindo e 58 

Luiz Rafael dos Santos, além da Prof.ª Naiara, para a formação da comissão. O Prof. 59 

Rafael Abreu destacou que o departamento agora conta com dois novos professores 60 

substitutos. Também informou que está com uma agenda de atendimento e que a mesma 61 

será divulgada na página do departamento. O Prof. Jorge Deolindo informou que nos 62 

dias 25 e 26 de outubro haverá encontro nacional de matemática em Blumenau e 63 

solicitou que seja feita a divulgação entre os alunos. O Prof. Felipe Vieira informou que 64 

enviará a divulgação na lista de e-mails do departamento. Finalizada a pauta, a reunião 65 

foi encerrada às quatorze horas e cinquenta e sete minutos. Nada mais havendo a 66 

constar eu, Adriana Bertolini, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata, que, se 67 

aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes do Departamento de 68 

Matemática.  69 
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