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ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 

MATEMÁTICA DO CENTRO DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SANTA CATARINA. 

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às treze horas, reuniram-se 1 

na sala B116 da Sede Acadêmica do Campus Blumenau na Rua João Pessoa, 2750, sob 2 

a presidência do chefe do Departamento, o Prof. Rafael dos Reis Abreu, os membros do 3 

Departamento de Matemática, atendendo a convocação anteriormente feita, com a 4 

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

Cláudio Loesch, Eleomar Cardoso Júnior, Felipe Delfini Caetano Fidalgo, Felipe 6 

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

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

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

professores: Francis Felix Cordova Puma, João Luiz Martins e Márcio de Jesus Soares.  10 

O Prof. Rafael Abreu iniciou a reunião, passando para aprovação da ordem do dia, 11 

sendo esta aprovada por unanimidade. Item 1: Apreciação de ata da 16ª reunião; o 12 

Prof. Rafael Abreu informou que não houve solicitações prévias de alteração da ata. 13 

Passou-se à votação sobre a aprovação da referida ata, sendo esta aprovada por 14 

unanimidade. Item 2: Regimento do Laboratório Olimpíadas de Matemática; O 15 

Prof. Rafael informou que o departamento tem dois novos espaços vinculados, sendo 16 

um deles para abrigar o projeto das olimpíadas de Matemática. Portanto é necessário um 17 

documento que discipline o uso deste espaço, sendo este documento a proposta de 18 

regimento que foi enviada junto à convocação. Passou a palavra para o Prof. Felipe, que 19 

elaborou o documento, e este fez um breve relato sobre o teor do regimento. A Prof.ª 20 

Louise informou que os materiais que estavam no patrimônio do LEMA e que passaram 21 

para o novo espaço já estão devidamente patrimoniados em seu nome. O regimento foi 22 

colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 3: Homologação da 23 

indicação da Supervisora do Laboratório Olimpíadas de Matemática; Indicação: 24 

Prof.ª Dr.ª Louise Reips; O Prof. Rafael Abreu ressaltou que como há um laboratório 25 

vinculado, deve-se ter um representante do departamento responsável por este espaço. 26 

Cientificou aos demais colegas que a Prof.ª Louise foi indicada. A votação da indicação 27 

foi aprovada por unanimidade. O Prof. Luiz Rafael solicitou que no regimento seja 28 

corrigido o termo de coordenador para supervisor de laboratório. Item 4: Escolha do 29 

nome e regimento do laboratório para computação de alto desempenho; 30 

Solicitante: Prof. Dr. Luiz Rafael dos Santos; Conforme informado anteriormente, o 31 

segundo espaço vinculado ao departamento é o referido laboratório. A direção solicitou 32 

que o departamento criasse um regimento e indicasse um supervisor. Foi dada a palavra 33 

ao Prof. Luiz Rafael, e este informou que o laboratório ainda não está pronto para 34 

funcionamento. Ressaltou que o regimento deve ser pensado em conjunto com os 35 



membros do departamento, e que devem escolher a princípio um nome adequado para o 36 

laboratório. Informou que já está organizando o espaço, mas que ainda não tem sentido 37 

fazer a votação do regimento, pois o documento não está criado. O Prof. Rafael Aleixo 38 

sugeriu que o nome seja laboratório de Matemática Aplicada e Computacional, com 39 

sigla a definir posteriormente. Foram feitos os encaminhamentos para votação, sendo 40 

esta sugestão aprovada por unanimidade. O Prof. Luiz Rafael irá trazer a proposta de 41 

regimento para apreciação na próxima reunião. Item 5: Homologação da indicação do 42 

Supervisor do laboratório para computação de alto desempenho; Indicação: Prof. 43 

Dr. Luiz Rafael dos Santos. O Prof. Rafael Abreu informou que o Prof. Luiz Rafael já 44 

se prontificou a ser responsável, por isso foi feita a sua indicação. O Prof. Luiz Rafael 45 

informou que a carga horária deve ser a mínima, de 4 horas, de acordo com os 46 

regimentos de laboratório. A indicação foi encaminhada para votação, sendo aprovada 47 

por unanimidade. Item 6: Apreciação de parecer sobre o projeto de extensão 48 

“Coordenação do PIC”; Coordenador: Prof. Dr. Felipe Vieira. O Prof. Rafael 49 

Abreu informou que os itens de 6 a 11 serão votados em bloco, e no momento da 50 

convocação enviou em itens separados por não estar de posse de todos os pareceres. Os 51 

itens de 6 a 11 foram colocados em votação em bloco, sendo aprovados por 52 

unanimidade. Item 7: Apreciação de parecer sobre o projeto de extensão 53 

“Coordenação do Programa de Iniciação Científica e Programa Mentores – 54 

OBMEP”; Coordenadora: Profª. Drª. Louise Reips. Item 8: Apreciação de parecer 55 

sobre o projeto de extensão “Coordenação Regional OBMEP na Escola”; 56 

Coordenadora: Profª. Drª. Louise Reips. Item 9: Apreciação de parecer sobre o 57 

projeto de extensão “Desenvolvimento de material didático de preparação para as 58 

Olimpíadas de Matemática”; Coordenador: Prof. Dr. Rafael Aleixo de Carvalho. 59 

Item 10: Apreciação de parecer sobre o projeto de extensão “Feiras de 60 

Matemática”; Coordenador: Prof. Dr. André Vanderlinde da Silva. Item 11: 61 

Apreciação de parecer sobre o projeto de extensão “Treinamentos para 62 

Olimpíadas de Matemática”; Coordenador: Prof. Dr. Felipe Vieira. Item 12: 63 

Departamentalização de disciplinas ofertadas pelo MAT/CBLU para os cursos de 64 

Bacharelado em Química, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 65 

Materiais e Engenharia Têxtil do Centro de Blumenau; O Prof. Rafael Abreu 66 

informou que no ano passado já tinha sido realizado este procedimento para os cursos 67 

de licenciatura, que as disciplinas vão passar a ser alocadas não mais no Centro de 68 

Blumenau, mas sim em cada departamento. Ressaltou que haverá apenas a alteração do 69 

código das disciplinas, e não de carga horária. O item foi colocado em discussão, o Prof. 70 

Luiz Rafael informou que este procedimento também esta passando por aprovação pelos 71 

colegiados dos cursos. O item foi colocado em votação, sendo aprovado por 72 

unanimidade. Informes gerais: Foi passada a palavra para o Prof. Felipe Fidalgo, este 73 

informou que faz parte do NUPE e ressaltou a importância do departamento manter um 74 

bom relacionamento com o setor, colocando-se à disposição para fazer a interlocução 75 

entre o colegiado e o Núcleo Pedagógico. O Prof. Maicon informou que os programas 76 

de ensino devem ser criados pelos departamentos, e que deve haver uma comissão no 77 

departamento para retomar este trabalho, visto que os documentos ainda não estão 78 

finalizados. O Prof. Felipe Fidalgo sugeriu que os programas de ensino sejam alinhados 79 

junto aos colegiados dos cursos e seus programas pedagógicos. O Prof. Felipe Vieira 80 

questionou se será feito para as disciplinas optativas também, sendo esta sugestão 81 

acatada pelo colegiado. O Prof. Bruno Costa informou que o regimento de pesquisa 82 



ainda não foi avaliado pela Propesq e que passará por reunião de avaliação entre os 83 

meses de abril e maio. O Prof. Rafael Abreu informou que haverá vestibular de inverno 84 

de 6 a 8 de julho e que no dia 8 não haverá aula devido às provas do vestibular. O Prof. 85 

André informou que a Prof.ª Cíntia solicitou lhe informem quando houver estagiário ou 86 

bolsista PIBE, para devido cadastro em sistema. A reunião foi encerrada às 13h39min. 87 

Nada mais havendo a constar eu, Adriana Bertolini, na qualidade de Secretária, lavrei a 88 

presente ata, que, se aprovada, vai por mim assinada e pelos membros presentes do 89 

Departamento de Matemática.  90 
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