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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às catorze horas, 1 

reuniram-se na sala A203 da Sede Acadêmica do Campus Blumenau na Rua João 2 

Pessoa, 2750, sob a presidência do chefe do Departamento, o Prof. Rafael dos Reis 3 

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

anteriormente feita, com a presença dos seguintes professores: André Vanderlinde da 5 

Silva, Bruno Tadeu Costa, Eleomar Cardoso Júnior, Felipe Delfini Caetano Fidalgo, 6 

Felipe Vieira, Jorge Luiz Deolindo Silva, Louise Reips, Luiz Rafael dos Santos, Maicon 7 

José Benvenutti, Naiara Vergian de Paulo Costa, Rafael Aleixo de Carvalho, Renan 8 

Gambale Romano e Roger Behling. Não compareceram e justificaram suas ausências os 9 

professores: Cláudio Loesch, Francis Felix Cordova Puma e Márcio de Jesus Soares.  10 

Foram comunicadas pelo Prof. Rafael Abreu as seguintes solicitações de inclusão em 11 

pauta: no item 2, apreciação de pareceres em processo de estágio probatório dos 12 

professores Rafael Aleixo de Carvalho (4º relatório) e Bruno Tadeu Costa (2º relatório); 13 

no item 3, apreciação de parecer conclusivo em processo de estágio probatório do 14 

professor Rafael Aleixo de Carvalho; do Item 7: Desburocratização de procedimentos 15 

da UFSC Blumenau. E, por fim, a exclusão, no item 6, do subitem “Treinamentos para 16 

Olimpíadas de Matemática”. As modificações na pauta foram aprovadas por 17 

unanimidade. Item 1: Apreciação da ata da 10ª reunião; solicitada inclusão na 45ª 18 

linha: O Prof. Felipe Vieira solicitou que o departamento se comprometa a discutir em 19 

uma vindoura próxima um aumento de carga horária de ensino para professores 20 

com projetos de pesquisa com relatório final reprovado. Ata aprovada por unanimidade 21 

com a modificação. Item 2: Apreciação de parecer em processo de estágio 22 

probatório: Jorge Luiz Deolindo Silva (4º relatório) – Processo nº 23080.017360/2016-23 

79; Rafael Aleixo de Carvalho (4º relatório) – Processo nº 23080.015956/2016-34; 24 

Bruno Tadeu Costa (2º relatório) – Processo nº 23080.077612/2017-08; Em votação, os 25 

pareceres foram aprovados por unanimidade. Item 3: Apreciação de parecer 26 

conclusivo em processo de estágio probatório: Jorge Luiz Deolindo Silva – Processo 27 

nº 23080.017360/2016-79; Rafael Aleixo de Carvalho – Processo nº 28 

23080.015956/2016-34; Em votação, os pareceres foram aprovados por unanimidade. 29 

Item 4: Departamentalização de disciplinas ofertadas para os cursos de 30 

Licenciatura em Matemática e Licenciatura em Química; o Prof. Rafael Abreu 31 

esclareceu que a Departamentalização das disciplinas foi proposta pela coordenação dos 32 

cursos e que não constam ainda as disciplinas ofertadas para os cursos de Engenharias; 33 

mencionou ainda que, se for aprovada a mudança, as disciplinas ficarão alocadas no 34 

Departamento de Matemática. A listagem das disciplinas foi enviada quando da 35 



convocação. Em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade. Item 5: Validação 36 

de horas de extensão de professor do MAT/CBLU para participar de projeto com 37 

coordenação no CEE; Cursinho Preparatório para Exames de Ingresso em Instituições 38 

de Ensino Superior – Prof. Luiz Rafael dos Santos. Com a palavra, o Prof. Maicon fez o 39 

resumo do parecer, que recomendou a atribuição de carga horária semanal de 10h ao 40 

docente. O Prof. Luiz Rafael mencionou que acredita que são muitas horas atribuídas, 41 

colocando-se à disposição para reduzir caso o departamento entenda necessário; 42 

esclareceu que as horas foram estimadas levando em conta o revezamento dos 43 

coordenadores aos sábados. O Prof. Rafael Aleixo sugeriu que se elaborem regras para 44 

atribuição de horas em projetos de extensão. O Prof. Felipe Fidalgo se dispôs a 45 

colaborar com a elaboração de regras. Em votação, o parecer foi aprovado por maioria, 46 

com abstenção do interessado. Item 6: Apreciação de pareceres em projetos de 47 

extensão; I Encontro Regional de Matemática Aplicada e Computacional – Prof. Felipe 48 

Delfini Caetano Fidalgo. Com a palavra, o parecerista, o Prof. Jorge Deolindo, fez um 49 

resumo do projeto e de seu parecer, sugerindo modificação na carga horária atribuída. 50 

Em discussão, o Prof. Felipe Fidalgo, se comprometeu a completar as informações 51 

sobre o projeto, especificando as funções de cada participante; mencionou ainda que 52 

todos os participantes são coordenadores, por isso as três horas atribuídas a todos; 53 

esclareceu que atribuiu horas semanais de extensão para a Prof.ª Louise, que não 54 

constam no PAAD porque o sistema não permitiu. O Prof. Felipe Vieira ressaltou que 55 

as atribuições de hora para este evento devem servir de parâmetro para os demais. Após 56 

discussão, em votação, o parecer foi aprovado por maioria, com uma abstenção e 57 

manifestação contrária do Prof. Felipe Fidalgo, motivada pela dúvida quanto à 58 

legislação. Item 7: Desburocratização de procedimentos da UFSC Blumenau; o  59 

Prof. Felipe Vieira relatou algumas situações que envolvem a burocracia da UFSC 60 

como acesso aos prédios aos sábados, fixação de documentos no mural, que demandam 61 

assinatura do servidor Marcel. O Prof. Felipe Fidalgo esclareceu que a questão de 62 

acesso para professores já foi modificada por decisão do Conselho da Unidade. O Prof. 63 

Felipe Vieira sugeriu acesso livre das 8h às 20h para professores; o Prof. Jorge 64 

Deolindo mencionou que o vigilante que impediu a entrada deve ter recebido alguma 65 

orientação, pois o acesso voltou a ser restrito recentemente. O Prof. Felipe Fidalgo 66 

sugeriu que seja liberado o acesso aos sábados inclusive para alunos, pois o vigilante 67 

tem dispositivos para fiscalizar. A Prof.ª Naiara sugeriu que bastasse comprovar o 68 

vínculo com a universidade com a carteirinha ou atestado de matrícula. O Prof. Felipe 69 

Vieira sugeriu que o acesso seja livre, inclusive para quem não tenha vínculo com a 70 

Universidade. Em votação, os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. 71 

Informes: Prof.ª Naiara: o Regimento de pesquisa do Departamento foi enviado à 72 

PROPESQ; a elaboração do plano de capacitação já foi iniciado e deve ser encaminhado 73 

para Florianópolis no próximo mês, para isso, a tabela de interesse em saídas será 74 

reenviada e deve ser preenchida logo; citou editais abertos que podem ser de interesse 75 

dos docentes. O Prof. Felipe Fidalgo mencionou que quase 150 pessoas se inscreveram 76 

para o PROFMAT. O Prof. Jorge Deolindo mencionou que os cartazes do EMBlu 77 

ficaram prontos e as inscrições estão abertas. A reunião foi encerrada às 15h24min. 78 

Nada mais havendo a constar eu, Paula Monnerat Castro Gomes, na qualidade de 79 

Secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e pelos 80 

membros presentes do Departamento de Matemática.  81 
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