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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta e 1 

quatro minutos, reuniram-se no auditório da Sede Acadêmica do Campus Blumenau na 2 

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

Reis 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, Cláudio Loesch, Eleomar Cardoso Junior, Felipe Delfini 6 

Caetano Fidalgo, Felipe Vieira, Francis Felix Cordova Puma, Louise Reips, Luiz Rafael 7 

dos Santos, Maicon José Benvenutti, Marcio de Jesus Soares, Naiara Vergian de Paulo 8 

Costa, Rafael Aleixo de Carvalho, Rafael dos Reis Abreu, Renan Gambale Romano e 9 

Roger Behling. Justificou sua ausência o professor Jorge Luiz Deolindo Silva. Informes 10 

Gerais: Professor Rafael colocou a pauta do dia em votação, sendo aprovada por 11 

unanimidade. Item 1: Aprovação da ata da 5ª reunião; A ata foi colocada em votação, 12 

sendo aprovada por unanimidade. Item 2: Homologação da indicação do 13 

Coordenador de Ensino do MAT/CBLU: Prof. Maicon José Benvenutti. O Prof. 14 

Rafael Abreu justificou a indicação do Prof. Maicon, por não querer sobrecarregar 15 

nenhum dos membros deste departamento e mantendo os já anteriormente indicados 16 

pelo departamento de Ciências Exatas e Educação. O Prof. Maicon informou que aceita 17 

a indicação, sendo aberto para discussão e sem manifestações, foi encaminhado para 18 

votação e aprovado por unanimidade. Item 3: Aprovações de projetos de extensão; 19 

Coordenação Regional OBMEP na Escola – Prof.ª Louise Reips; Coordenação do 20 

Programa de Iniciação Científica e Programas Mentores – Prof.ª Louise Reips; O Prof. 21 

Rafael Aleixo explicou que, ao contrario da pesquisa, não há regras para concessão de 22 

horas automáticas, por isso os pareceres devem passar pela aprovação do departamento. 23 

Após a leitura dos títulos e informações gerais sobre os projetos da Prof.ª Louise, 24 

passados pelo Prof. Rafael Abreu, o relator, Prof. Bruno Tadeu, recomendou a 25 

aprovação dos mesmos. Colocados em votação em bloco, foram aprovados por maioria 26 

com abstenção da Prof.ª Louise; Feira Catarinense de Matemática – Prof. André 27 

Vanderlinde; O Prof. Rafael Abreu fez a leitura do título e demais informações sobre o 28 

projeto. O relator, Prof. Felipe Vieira, informou que a aprovação está condicionada a 29 

alteração da carga horaria total para 800 horas. Sendo aberto para votação, foi aprovado 30 

por unanimidade. O Prof. Rafael Aleixo solicitou que seja anexada no projeto a tabela 31 

de justificativa da carga horária. O Prof. Rafael Abreu informou que a aprovação destes 32 

projetos já havia sido feita por ele anteriormente ad referendum, e que agora apenas foi 33 

necessária a homologação pelo departamento. O Prof. Francis passou informes gerais 34 

referente às atividades do Nufor para projetos de extensão do departamento que se 35 

enquadrem na área de educação continuada. Item 4: Apreciação do Regimento de 36 

Pesquisa do Departamento de Matemática: A relatora Prof.ª Naiara informou que 37 

foram realizadas alterações no documento em consideração a discussão da reunião 38 

passada. Após deliberações e discussões, foram colocados os seguintes 39 

encaminhamentos em votação: Primeiro ponto, incluir áreas afins para vinte e quinze 40 
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horas, sete votos favoráveis, contrários cinco votos, duas abstenções, sendo aprovado 41 

por maioria. Segundo ponto, incluir capítulo de livro para concessão de dez horas, em 42 

votação foi aprovado por maioria. Terceiro ponto, retirar do regimento os termos B4, 43 

B5 e indexado do segundo ponto para avaliação de 20 horas, em votação foi aprovado 44 

por maioria, com abstenção do prof. Felipe Fidalgo. O Prof. Fidalgo sugeriu que na 45 

próxima reunião seja classificado o que pode ser visto como áreas afins na avaliação 46 

para concessão de quinze horas.  Para a concessão de dez horas, o prof. Luiz Rafael 47 

destacou que há pontos muito fáceis para avaliação, que deve-se restringir a forma de 48 

avaliar. A Prof.ª Naiara lembrou que devem discutir o que será considerado como 49 

evento cientifico, e como será a forma de avaliação quando o resumo é realizado em 50 

grupo. O Prof. Felipe Vieira lembrou que não faz sentido discutir a tabela de dez horas 51 

se for liberado como consideração o critério de “se e somente se”.  Decidiu-se retirar 52 

este ponto de pauta e discutí-lo em nova reunião, assim como as condições da tabela. 53 

Quarto ponto de encaminhamento foi para a concessão de quinze horas de pesquisa, se 54 

os indicadores da tabela são necessários e suficientes, sendo aprovado por maioria, com 55 

um voto contrario. Informes Gerais: O Prof. Felipe Fidalgo questionou se a saída do 56 

prof. Jorge Deolindo para pós doutorado gera direito para contratação de professor 57 

substituto. Se sim, deve-se adiantar o processo antes do período eleitoral. O Prof. Luís 58 

Rafael informou que se o Prof Deolindo irá sair já deveria ter adiantado o processo de 59 

solicitação de substituto. Nada mais havendo a constar eu, Adriana Bertolini, na 60 

qualidade de Secretária, lavrei a presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e 61 

pelos membros presentes do Departamento de Matemática. Finalizada a pauta, a reunião 62 

foi encerrada às quinze horas e cinquenta e quatro minutos.  63 
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