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Atb da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do
D(apartamento de Geologia,. realizada no dia 12 de
julho de 2019, às 9 horas, no Auditório do Bloco F
dol CFH.
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Aos doze dias do mês de julho do ano de dois
Bloco F do CFH, .reuniu-se o Colegiado Plet
meio da Convocação N.'007/2019/DGL, com
Carlos Antânio Oliveira Vieira; Edison Ram
Moreira Florisbal; 'Marivaldo dos Santos Nasl
Neivaldo Araújo de Castro; Patrícia Hadler
Saldanha (Titular). Sob a Presidência do
Departamento de Geologia. Havendo número
aberta a reunião. Na sequência, justificou a
Filho; Juan Antânio Altamirano Flores; Lilian;
Maia Cardoso (Titular); Gabriel Martins Font-
Andressa Silveira Fortes (Suplente); Bárbara
como convidado o Prof. Norberto Olmiro H
ordem do dia. O Professor Murilo da Silva Esl
tempo o parecer da comissão designada para
N.007/2019/DGL, e solicitou a exclusão do se
comissão designada para avaliação do PTocc
Petrologia (N. 23080. 035367/2019-15). Coxo.
pauta foram aprovadas por unanimidade. l. ll
de Guias de Recolhimento da União(GRU)
necessidade de encaminhar ao setor.Rnancei.
em prqetos de pesquisa e extensão, as taxas d-
por meio de Guias de Recolhimento da Unia
uso do Departamento de Geologia, contudo o
uma dificuldade grande em distinguir quai
Departamentos, motivo que os levou a solic
extensão que; sempre que uma GRU for emit:
do CFH, mais especiHlcamente ao servidor H.
Moreira Florisbal, o Professor Murilo da Silvo

se comprometeu em elaborar uma Nota.Explic:
abordado neste tópico. -Z.2 .4preielz/anão
voluntário com o DepaNamento de Geologia.
o colegiado pleno que manteve contato com o

mil e dezanove, às nove horas, no Auditório do
.o do Departamento de Geologia, convocado por
a presença dos Membros: Breno Leitão Waichel;
s Tomazzoli; Ferrando Jacques Althoft Luana
imento; Murilo da Salva Espindola (Presidente);

jodrigues; Roberto Sacks de Campos; João Pedro
professor Murilo da Salva Espíndola,' Chefe do
egal, a Presidência cumprimentou todos e deu por
lusência dos Membros: George Caminha Maciel
Sayuri Osako; Manoela Bettarel Bállico; Patrick

ura (Suplente). Não compareceram os membros:
e Oliveira Hoepers (Titular). Compareceu ainda

m Filho. Ato contínuo, submeteu à apreciação a
índola informou que não havia sido concluído em
processo referente ao item 2.10 da Convocação

=uinte item.de pauta: 2. /0D .4ná/ise do parece/" da
se de criação do Laboratório de Mineralogia e
ada em votação, a ordem do dia e a exclusão de
FORNtES: 1.1 in/orme com relação a Emissão
m projetos de pesquisa e extensão, bem como da
o da C.f;.H. Foi infomlado ao colegiado pleno que,
ressarcimento são depositadas na conta da União

, e que uma oração dessas taxas é destinada para
Centro de Filosofia e Ciências Humanas enfrenta

depósitos correspondem aos seus respectivos
.ar aos coordenadores de prcÜetos de pesquisa e
da, que comuniquem a Coordenadoria Financeira
mero Farias. Por solicitação da Professora Luana
Espíndola, chefe do Departamento de Geologia,

luva detalhando os passos equivalentes ao assunto
o Currículo Latões de possível colaborador
O Professor Murilo da Salva Espíndola informou
'rofessor Ph.D. Nilson Gulguer Junior, que realiiF
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colaboração voluntária no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, e que este
profissional demonstrou interesse em uma possível colaboração futura com o Departamento de
Geologia. Diante do exposto, foi apresentado ao Colegiado Pleno do Departamento de Geologia
o Currículo Latões do Professor, para que tomasse ciência da expor/fse deste profissional. Após
boa aceitação, o Professor Murilo da Salva Espíndola informou que, em se confirmando o
interesse na atividade voluntária, encaminharia futuramente o termo de adesão ao serviço
voluntário do Professor Ph.D. Nilson Gulguer Junior para apreciação e deliberação. /.3
Observação da cItaDa com relctção tios horários de atendimento estipulado pelos professores,
coiÓorme Pl4H]). O Professor Murilo da Salva Espíndola solicitou ao colegiada que, durante o
período de consolidação do PAAD 2019-2, definam criteriosamente os horários de atendimento
aos alunos e principalmente que comuniquei os mesmos, evitando transtomos de discentes
procurando professores em horários não destinados ao atendimento, mais adiante, a chefia
solicitou ao corpo docente que cumpra com rigor estes horários. 2.0RIDEM DO DIA.2.-Z
Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia,
realiza([a no diu 17 de maio de 2019; 2.2 Apto'poção da Ata da Reunião Extraordinária do
Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no di(t 28 de. maio de 2019. O
Professor Murilo da Silva Espíndola infomtou que as Atas das. reuniões anteriores foram
enviadas juntamente com a Convocação 007/2019/DGL, e propôs a votação em bloco. Colocado
em discussão, não houve manifestações. Colocado em votação, os itens 2.1 e 2.2 foram
aprovados por unanimidade. 2.3 Z)e/fóeração sopre o cronograma z/e realzfões para o segamda
lemes/re de 20/9. Foi apresentado ao Colegiada Pleno do Departamento de Geologia o
cronograma de reuniões ordinárias para o segundo semestre de 2019. A chefia explicou que as
datas foram estrategicamente escolhidas, de fomla que as reuniões de colegiado ocorram sempre
uma semana antes das reuniões ordinárias do Conselho do Centro de Filosofia e Ciências
Humanas, o que facilitará a tramitação de processos. As datas propostas foram 23/agosto,
06/setembro, 25/outubro e 29/novembro, às 14h. Em discussão, houve amplo consenso por parte
do colegiado que as reuniões deveriam ocorrer no período matutino. Foi encaminhado então pela
manutenção das datas, com alteração do horário das reuniões para 9 h do período matutino. Em
votação, o cronograma.de reuniões ordinárias para o segundo semestre de 2019 do Departamento
de Geologia foi aprovado por unanimidade, e ficará disponível no sítio eletrânico do mesmo. 2.4
Deliberação sobre os pareceres das atividades de pesqtlisa. O P Q escol F.dlson Ram s
Tomazzoli, Coordenador de Pesquisa do Departamento de Geologia, comunicou ao colegiado
que haviam três projetos em análise, sendo dois com Hlnanciamento e um sem financiamento.
Desta forma, conforme procedimento estabelecido na reunião departamental do dia 25 de
fevereiro de 2019, o Professor Edison Ramos Tomazzoli dividiu os projetos em dois grupos,
sendo encaminhado o projeto sem financiamento para relatoria da Professora Luana Moreira
Florisbal. Referente aos proletos com financiamento, o Professor Edison Ramos Tomazzoli
reiterou a importância do tombamento dos equipamentos ao final dos projetos, explicou que
ambos serão coordenados pelo Professor Marivaldo dos Santos Nascimento, que ocorrerá amplo
investimento em infraestrutura e compra de equipamentos, bem como ressarcimento institucional
direto. Encaminhado para votação, o Projeto N.. 201910927 "7É(1:7v7cHS Àmc.r7.r7vz ZEHnvwG
PARA RECONHECIMENTO DE PA])RÕES SEDIMENTOLOGICOS DE SISTEMAS TURBIDiTICOS'' e o
Pto\eXo i21)\9\Q5SS "MODERNIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA PESQUISA EM ANALISE DE
BACIAS SEDIMENTARES E MODELAGEM DE RESERVATORIOS DÀ UFSC'' 'lotam aprovados pot
unanimidade. Referente ao Projeto sem financiamento, a Professora Luana Moreira Florisbal
apresentou seu relato, no qual sugere devolução para revisão. Em discussão, após ampla
manifestação do colegiado, foi consenso que o prometo proposto é contundente em seu conteúdo,
que o Professor Coordenador George Caminha Maciel possui. expe/"riso necessária para conduzir
a pesquisa proposta, mas também que o relato foi coerente ao solicitar revisão dos aspectos
gerais associados sobretudo à formatação geral, procedimentos metodológicos, cronograma e
objetivos. Mais adianto, a relatora informou que entendia que, uma vez que foi constatada a
nécesgidade desses ajustes, que o prometo deveria ter sido devolvido para revisão do coordenador,
antes mesmo de. ser encaminhado ao colegiado. Em votação, a devolução do Projeto. N.\
201909560 para revisão foi aprovada por unanimidade. 2.5 Z)e/lóeração sopre os pareceres das
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a/ivfdades de ex/então. O Professor Breno
Departamento de Geologia, relatou as nov
Departamento de Geologia, além das altera.
discussão, não houveram manifestações. Em v.
Número 201908039, 201710835 e 20190'
MaltÜestação do colegiado quctnto ao arma.
após a Departamentalização da área da G
comunicou o Colegiado Pleno do Departamel
Departamento de Geociências, .quanto à possi
consta no corredor do Bloco C do CFH para u
discussão, .foi consenso do Colegiada que b ai
uso' exclusivo do Departamento de Geociêncial
que, em se coníinnando a posição do colei
Geociências a retirada dos nomes dos docén
escaninhos do Bloco C, evitando assim equív-
foi aprovada por unanimidade a pemianênci:
exclusivo do Departamento de Géociênciai
Departamento de Geologia, para constar: Brenl
Edison Ramos Tomazzoli; Ferrando Jacque!
Antânio Altamirano Flores; Liliana Sayuri O
Bállico; Marivaldo dos Santos Nascimento;
Castro; Norberto Olmiro Hom Filho; Patrícia
Deliberação sobre o parecer da Comissão
consolidação disponibilizado pela PROGRAi
contratação de dois professores substitutos.
colegiado que houve necessidade de solicitaçã-
decorrência da contratação de dois profes
necessários ao PAAD 2019-1 e encaminhados
do Professor Roberto Sacks de Campos, qu(
aprovação: Em discussão, não houve manifest:
2019-1 foram aprovados por unanimidade. 2.
referente. ao PAAD ' 2019-2 do Departanten
Geologia informou o colegiado que, em v
Geologia, enüentou novos problemas técnicos
segundo semestre de 201 9, o que gerou uma s-
acompanhamento do PAAD 2019-2. Em u]
problemas técnicos, preenchidos os dados rede:
encaminhado para emissão de parecer ac/-r(d
Geologia, Professor Murilo da Silva Espíndo
Geologia, Professor Marivaldo dos Santos Na:
Graduação em Geologial Professor Femand-
favt)rável à aprovação do PAAD 2019-2. Em
parecer favorável ad rleÁere/zdum foi aprovado
do Departamento de Geologia quattto à ab.
parte dü Direção do CFll, para tratar: Ass
Supewisão de Laboratórios - Departamentos
Departamento de Geologia fot convocado pel;
parte da Direção do Centro de Filosofia e Ciên
supervisão dos Laboratórios que constam no P
O Chefe do Departamento de Geologia co]
Processo 23080.041285/2019-18 anexada à c-
relatado provavelmente na próxima reunião
consenso do Colegiada Pleno do Departament(
56, que tratou da criação do Departamento dl

Leitão Waichel, Coordenador de Extensão do
.s atividades docentes e ações de extensão do
ões propostas em atividades mais antigas. Em
tação, as atividades docentes e ações de extensão
178 foram aprovadas por unanimidade. 2.ó
io de escaninhos que permaneceu no Bloco C
'o/og;a. O Professor Murilo da Silva E.spíndola
to de Geologia que foi consultado pelo Chefe do
ilidade de se manter o armário de escaninhos que
o exclusivo do Departamento de Geociências. Em
bário deveria permanecer no local de origem para
O chefe do Departamento de Geologia explicou

:iado, solicitaria ao Chefe do Departamento de

:es do Departamento de Geologia do armário de
cos na entrega de correspondências. Em votação,

do armário de escaninhos no Bloco C, o uso
. e a retirada dos nomes dos docentes do
Leitão Waíchel; Carlos Antânio Oliveira Vieira;
Althoff; George Caminha Maciel Filho; Juan

ako; Luana Moreira Florisbal; Manoela Bettarel
[urilo da Silva Espindola; Neiva]do Araújo de

ladler Rodrigues; e Roberto Sa6ks de Campos. 2. 7
o P,AAD 2019=1, referente à novo período de
ao Departamento de Geologia, tendo ent vista a
chefia do Departamento de Geologia informou o
de abertura de novo período de consolidação, em

ores substitutos. Foram realizados os a)ustes
à comissão do PAAD 2019-1, sob a presidência
leu o parecer da comissão e encaminhou pela
;ões. Em votação, os ajustes realizados no PAAD
Análise do parecer aprova(to Ad Refereltdum

'a de Geo/og;a. A chefia do Departamento de
rtude da recente criação do Departamento de
no sistema PAAD da UFSC, associados agora ao
:rie de atrasos para o período de preenchimento e

prazo muito restrito,. foram solucionados os
entes ao PAAD 2019-2 por.parte do colegiado, e
endüm por parte do Chefe do Departamento de
a, do Coordenador do Curso de Graduação em
cimento, e do Coordenador do Programa de Pós-
Jacques Althoff. O parecer ad r( Acre/zdum foi

discussão, não houve manifestação. Em votação, o.
)or unanimidade. 2.9 Manfgesfação do Ca/enfada
rtura do Processo 23080.04]285/2019-18, por
nto: Laboratório - Supewisão; Detalhantento:
re Geociê/zc;as e Geo/og;a. O Colegiado Pleno do
chefia para se manifestar quanto a abertura, por

ias Humanas, de um novo Processo para tratar da
ocesso de Criação do Departamento de Geologia.
lunicou que enviou uma cópia digitalizada do
nvocação da reunião, e que. este Processo seria

Conselho do CFH., Após ampla discussão, foi
de Geologia que o Processo 23080.024590/201 8-)
Geologia, contempla o assunto abordado neste
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novo processo aberto pela Direção do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, -que o Processo
23080.024590/2018-56 já foi aprovado em todos bs colegiados e conselhos e encontra-se
arquivado, Conforme normativa Institucional, que os prazos recursais esgotaram-se, motivo pelo
qual o colegiado entende que este novo processo é INTEMPESTIVO. Em análise, o colegiado
manifestou por unanimidade que a cheHla deverá encaminhar um Memorando para a Direção do
CFH e para o Relator do novo Processo 23080.041285/2019-18, que deverá solicitar que este
novo .processo seja anexado ao Processo de Criação do Departamento de Geologia
23080.024590/201 8-56, expondo a discordância do colegiado pela reabertura INTEMPESTIVA
de um assunto já consolidado no processo de criação do Departamento de Geologia, e que deverá
solicitar ainda que seja anexada uma cópia do Termo de Cooperação 0050.0075449. 12.9 firmado
entre a Universidade Federal de Santa Catarina e Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, com a
ínterveniência da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária -- FAPEU, dada a
importância deste documento paa o assunto em discussão.

'6

Retirado de Pauta por Unanimidade. 2.// .So/lclfação de Mêlzção
"l" na disciplina de TCC 11. Relator: Professora Luana Moleira Florisbal. Falam
encaminhadas ao Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, duas solicitações de Menção
"l" na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso 11, referentes ao aluno Carlos Eduardo
Pereira da Silva, sob orientação do Professor Edison Ramos Tomazzoli, e a aluna Regiane
Januário da Salva, sob orientação do Professor Breno Leitão Waichel. A Professora Luana
Moleira Florisbal, responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso ll, .relatou os
motivos que levaram ao encaminhamento da solicitação da Menção "l". Em discussão, houve
amplo debate por parte do colegiado, referente aos motivos que poderiam estar caracterizados
como ':FORÇA MAIOR" para justifica Menção "l", além da manutenção da .isonomia em
relação as decisões tomadas anteriormente. Não houve um consenso unânime por parte dos
membros do colegiado e se verificou a necessidade de abertura de um ponto específico de pauta
para debater os critérios para Menção "l". O chefe do Departamento de Geologia, Professor
Murilo da Silva Espíndola, se comprometeu a colocar um ponto de pauta sobre o tema na
primeira reunião de colegiada do segundo semestre de 2019. Em análise, a Menção ."l" para os
alunos Carlos Eduardo Peneira da Silva e. Regiane Januário da Salva foi aprovada por maioria
simples. Ao final,o presidente do colegiado do Departamento de Geologia, Pior. Murilo da Salva
Espindola agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu,
Murilo da Silva Espíndola, lavrei a presente ata que será lida e aprovada ad r(:Áerendum para o
prosseguimento dos itens pautados. Florianópolis, 12 de julho de 2019
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