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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e 1 

quinze minutos, no auditório da Sede Acadêmica da Sede Acadêmica do Campus 2 

Blumenau na Rua João Pessoa, 2750, reuniu-se o Departamento de Matemática do 3 

Centro de Blumenau, presidido pelo Prof. Rafael dos Reis Abreu e com a presença dos 4 

seguintes professores: André Vanderlinde da Silva, Bruno Tadeu Costa, Cláudio 5 

Loesch, Eleomar Cardoso Júnior, Felipe Delfini Caetano Fidalgo, Felipe Vieira, Francis 6 

Felix Córdova Puma, Jorge Luiz Deolindo Silva, Louise Reips, Luiz Rafael dos Santos, 7 

Maicon José Benvenutti, Márcio de Jesus Soares, Naiara Vergian de Paulo Costa, 8 

Rafael Aleixo de Carvalho, Renan Gambale Romano e Roger Behling e a aluna Maria 9 

Eduarda Pinheiro. Não compareceu justificadamente o professor João Luiz Martins. 10 

Item 1: Apreciação de parecer sobre pedido de afastamento de docente para pós 11 

doutorado; Solicitante: Prof. Dr. Jorge Luiz Deolindo Silva; Relator: Prof. Dr. Francis 12 

Felix Córdova Puma. O Prof. Rafael Abreu passou a palavra ao Prof. Francis, que fez 13 

um resumo de seu parecer, o qual recomendou a aprovação do pedido de afastamento do 14 

Prof. Jorge. A Prof.ª Naiara informou que o plano quadrienal de capacitação, 15 

mencionado pelo relator em seu parecer, tem prazo até outubro para envio à PROPESQ 16 

e portanto não interfere no presente caso e o Prof. Francis se comprometeu a retirar essa 17 

parte do parecer. O Prof. Rafael Abreu esclareceu que a questão do professor substituto 18 

não é garantida neste caso por conta da questão eleitoral neste ano, que impede 19 

contratações no serviço público federal a partir de julho. O Prof. Jorge Deolindo 20 

informou os nomes dos quatro colegas que se dispuseram a assumir os encargos 21 

didáticos, caso seu pedido seja aprovado e não venha um professor substituto, que são 22 

os professores Maicon, Renan, Rafael Aleixo e Francis, e os citados confirmaram a 23 

informação. Após discussões, em votação, o parecer foi aprovado por maioria, com uma 24 

abstenção. Item 2: Financiamento de projetos na distribuição de disciplinas; 25 

Solicitante: Prof.ª Dr.ª Louise Reips. O Prof. Rafael Abreu passou a palavra à Prof.ª 26 

Louise, que mencionou que tem bolsa de pesquisa e diversas bolsas de alunos 27 

relacionados à OBMEP na região; deu encaminhamento para que seja votada prioridade 28 

de escolher um bloco de disciplinas com menos de 12 horas aula semanais aos 29 

professores com projeto financiado por agência de fomento. O Prof. Márcio sugeriu 30 

encaminhamento para que este tópico seja discutido e votado junto com o item 3; 31 

aprovado por maioria, com uma abstenção, para que seja votado em destaque este item. 32 

Em votação, o encaminhamento da Prof.ª Louise, foi aprovado por maioria com duas 33 

abstenções. Item 3: Critérios para distribuição de disciplinas; O Prof. Luiz Rafael 34 

ressaltou que uma questão que influencia na disparidade de distribuição de disciplinas é 35 
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o fato de alguns professores, apesar de terem menos créditos, darem aulas para turmas 36 

grandes, enquanto outros dão mais créditos, mas para turmas menores. Após discussões, 37 

foi dado encaminhamento para votação do Prof. André para que o Departamento faça 38 

uma experiência para permitir que os professores tenham até 4 dias de aulas na semana, 39 

para que sejam montados horários melhores. O Prof. Felipe Fidalgo sugeriu que os 40 

professores de pós-graduação também tenham prioridade para escolher as disciplinas 41 

que lecionarão na graduação. A Prof.ª Naiara sugeriu que, embora seja aprovada a 42 

liberação para blocos de até 4 dias, continuem tentando montar blocos de disciplinas 43 

para, no máximo, 3 dias. Em relação aos critérios de distribuição, sugeriu que se 44 

considerem o fator de ensino que aparece no PAAD para ordenar as escolhas, tanto do 45 

grupo prioritário (substituição para quem sai para cursar pós-doutorado, professores de 46 

pós-graduação do semestre seguinte e projetos financiados) quanto do grupo em geral. 47 

O Prof. Rafael Aleixo ressaltou que o fator de ensino não pode ser usado porque 48 

diversas pessoas estão com o fator errado, já que têm horas de pesquisa e extensão 49 

acima do permitido (máximo de 20h). A Prof.ª Louise encaminhou para que seja votado 50 

para que o professor que não tenha outras atividades complete as horas com aula para 51 

fechar o PAAD. O Prof. Roger deu encaminhamento para que se permita aos 52 

professores dar mais de 12 créditos caso queiram. Em votação, o encaminhamento 53 

contemplando a sugestão da Prof.ª Naiara, de que se tente manter blocos de 3 dias, e do 54 

Prof. André, de que se possa alguns blocos ter até 4 dias, foi aprovado por unanimidade. 55 

Encaminhamento com destaque para os professores que vão substituir no próximo 56 

semestre sejam também prioritários, em votação, foi rejeitado. O encaminhamento da 57 

Prof.ª Naiara, sobre a formação de um grupo prioritário (professores de pós-graduação 58 

do semestre seguinte e projetos financiados), foi aprovado por maioria. O 59 

encaminhamento da Prof.ª Louise foi aprovado por unanimidade. O encaminhamento do 60 

Prof. Roger foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a constar, eu, Paula 61 

Monnerat Castro Gomes, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata, que, se 62 

aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes do Departamento de 63 

Matemática. Finalizada a pauta, o Chefe do Departamento de Matemática encerrou a 64 

reunião às dezessete horas e oito minutos. 65 
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