
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC
TELEFONE: (48) 3721-3502

ATA N.°01 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO DEPARTAMENTO 
DE GEOLOGIA

Ata da  Reunião  Ordinária  do  Colegiado  Pleno do 
Departamento de Geologia,  realizada no dia 20 de 
fevereiro de 2020, às 9 horas, no Auditório do Bloco 
F do CFH.

Ao vigésimo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no Auditório do 
Bloco F do CFH, reuniu-se o Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, convocado por 
meio da Convocação N.°001/2020/DGL, com a presença dos Membros: Breno Leitão Waichel; 
Edison Ramos  Tomazzoli;  George  Caminha  Maciel  Filho;  Juan Antônio  Altamirano  Flores; 
Liliana  Sayuri  Osako;  Luana  Moreira  Florisbal;  Manoela  Bettarel  Bállico;  Murilo  da  Silva 
Espindola; Neivaldo Araújo de Castro; Patrícia Hadler Rodrigues; Roberto Sacks de Campos; 
Patrick Maia Cardoso (Titular); João Pedro Saldanha (Titular); Sob a Presidência do Professor 
Murilo  da  Silva  Espíndola,  Chefe  do  Departamento  de  Geologia.  Havendo  número  legal,  a 
Presidência cumprimentou todos e deu por aberta à reunião. Na sequência, justificou a ausência 
dos Membros: Carlos Antônio Oliveira Vieira; Fernando Jacques Althoff; Marivaldo dos Santos 
Nascimento;  Norberto  Olmiro  Horn  Filho;  Gabriel  Martins  Fontoura  (Suplente).  Não 
compareceram os membros:  Ana Carolina Massulini  Acosta (Titular);  Orlando Faria Prado 
(Suplente); Bárbara de Oliveira Hoepers (Titular). Ato contínuo submeteu à apreciação a ordem 
do dia. O Prof. Murilo da Silva Espíndola perguntou se haveriam itens para inclusão ou exclusão 
de  pauta,  e  solicitou  a  inclusão  de  dois  itens  deliberativos:  2.4  Aprovação  do  Plano 
Departamental de Capacitação Docente 2020-2023 do Departamento de Geologia; 2.5 Análise 
do projeto e proposta de pós-doutoramento do Professor Roberto Sacks de Campos entre 2020-2 
e 2021-1. Relator: Prof. Marivaldo Nascimento dos Santos. Colocada em votação, a ordem do 
dia foi aprovada por unanimidade. 1. INFORMES:  1.1 Informe sobre proposta do Centro de 
Filosofia  e  Ciência  Humanas  para  elaboração  de  uma  Resolução  de  Espaço  Físico;  O 
colegiado  pleno  do  Departamento  de  Geologia  foi  comunicado  sobre  a  tramitação  de  uma 
resolução normativa  que compete  aos  espaços comuns do CFH, e  que tem incidência  sobre 
alguns espaços de departamentos. A presidente da Comissão de Espaço Físico do Departamento 
de Geologia, Professora Patrícia Hadler Rodrigues solicitou que os membros do colegiado se 
manifestassem para a comissão até o dia 06 de março de 2020, para que a comissão possa se  
reunir e elaborar uma proposta a ser submetida ao colegiado pleno na reunião departamental do 
dia  20  de  março  de  2020,  e  posteriormente  encaminhar  ao  Centro  de  Filosofia  e  Ciências 
Humanas.  1.2 Informe sobre o cronograma de testes do sistema de controle de acesso aos 
corredores  do  Núcleo  de  Pesquisas  Geológicas. A  Chefia  do  Departamento  de  Geologia 
comunicou que, conforme aprovado em reunião departamental do dia 29 de novembro de 2019, 
serão iniciadas as etapas de amplo cadastro de usuários para o servidor que controla o acesso 
automatizado aos espaços físicos de laboratórios do Bloco F. Informou ainda que, a partir do dia 
09/03/2020 será iniciado um período de testes, com implementação do sistema, que permanecerá 
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até  o  dia  19/03/2020,  data  a  partir  da  qual  serão  tomadas  as  decisões  a  propósito  do 
funcionamento  do  sistema.  2.  ORDEM  DO  DIA:  2.1  Aprovação  da  Ata  da  Reunião 
Ordinária  do  Colegiado  Pleno  do  Departamento  de  Geologia,  realizada  no  dia  29  de 
novembro  de  2019;  Em  discussão,  não  houve  manifestações  sobre  a  ata  da  reunião 
departamental  do  dia  29  de  novembro  de  2019.  Em  votação,  o  item  foi  aprovado  por 
unanimidade. 2.2 Análise do parecer referente ao termo de adesão ao serviço voluntário do 
Dr. Nilson Guiguer Junior. Relator: Prof. Murilo da Silva Espíndola; O relator leu o parecer 
favorável. Em discussão, foi elencada a necessidade de se analisar o Plano de Serviço Voluntário 
perante o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia, uma vez que estão previstas 
atividades de ensino no programa. Foi sugerida ainda a mudança do termo “apoio pedagógico” 
para “apoio técnico científico”. O presidente do colegiado sugeriu que o termo fosse primeiro 
encaminhado  para  manifestação  do colegiado  do Programa de  Pós-Graduação  em Geologia, 
posteriormente  para  o  Colegiado  do Curso  de  Graduação  em Geologia  e,  acatadas  todas  as 
sugestões,  voltasse  para  o  colegiado  pleno  do  Departamento  de  Geologia.  Em  votação,  o 
encaminhamento  com  aprovação  condicional  às  modificações  propostas  foi  aprovado  por 
unanimidade. 2.3 Análise do parecer referente ao termo de adesão ao serviço voluntário do 
Dr. Raul Correa Rechden Filho. Relator: Prof. Neivaldo Araújo de Castro; O relator leu o 
parecer favorável. Em discussão, foi elencada a necessidade de se analisar o Plano de Serviço 
Voluntário perante o colegiado do Programa de Pós-Graduação em Geologia, uma vez que estão 
previstas  atividades  de ensino no programa.  Foi  sugerida  ainda a  mudança do termo “apoio 
pedagógico” para “apoio técnico científico”. Foi ainda elencada a possibilidade de termo mais 
amplo,  dando  mais  liberdade  para  o  proponente  atuar  em  disciplinas  da  área  de  Geologia 
Sedimentar. Por fim, a Profa. Manoela Bettrael Bálico sugeriu também que o proponente entre 
em contato para poder alinhar atividades na área. O presidente do colegiado sugeriu que o termo 
fosse igualmente encaminhado para manifestação do colegiado do Programa de Pós-Graduação 
em Geologia, posteriormente para o Colegiado do Curso de Graduação em Geologia e, acatadas 
todas as sugestões, voltasse para o colegiado pleno do Departamento de Geologia. Em votação, o 
encaminhamento  com  aprovação  condicional  às  modificações  propostas  foi  aprovado  por 
unanimidade. 2.4 Aprovação do Plano Departamental de Capacitação Docente 2020-2023 do 
Departamento de Geologia; O presidente do colegiado lembrou os membros que o PDCD do 
DGL foi encaminhado anexo ao e-mail de convocação. Em discussão, o Professor Juan Antônio 
Altamirano Flores teve a data de exercício atualizada para o ingresso no serviços público, ou 
seja, 16/06/1980. Foi esclarecido ainda que o Professor George Caminha Maciel Filho não foi 
incluído no PDCD, uma vez que o intervalo entre seu último pós-doutorado e o solicitado não 
atendia o intervalo mínimo estabelecido em legislação.  O Professor George Caminha Maciel 
Filho comunicou o colegiado  que tomou ciência  disso por  meio  da presidente  da  comissão, 
Professor Luana Moreia Florisbal, e que estava devidamente esclarecido. Em votação, o Plano 
Departamental de Capacitação Docente do Departamento de Geologia, compreendido entre 2020 
e 2023, foi aprovado por unanimidade. 2.5 Análise  do  projeto  e  proposta  de  pós-
doutoramento do Professor Roberto Sacks de Campos entre 2020-2 e 2021-1. Relator: Prof. 
Marivaldo Nascimento dos Santos. Na ausência do relator, o presidente do colegiado leu o 
parecer  favorável.  Os  membros  do  colegiado  questionaram  a  questão  que  envolveria  a 
redistribuição  das  disciplinas  do  Professor  Roberto  Sacks  de  Campos  no  período  de  Pós-
Doutoramento.  O  Professor  Murilo  da  Silva  Espíndola  informou  que  o  Departamento  de 
Geologia conta com um Professor Substituto, e que ele poderia ser reconduzido para cobrir as 
demandas durante o período de afastamento. A Professora Luana Moreira Florisbal sugeriu ainda 
que, caso o substituto não se sinta à vontade para assumir disciplinas  específicas da área de 
metamórfica, que essas disciplinas poderiam ser assumidas pelos colegas efetivos, com eventual 
remanejamento de disciplinas mais básicas ao substituto. Colocado em votação, a proposta de 
pós-doutoramento do Professor Roberto Sacks de Campos entre 2020-2 e 2021-1 foi aprovada 
por  unanimidade.  Ao  final,  o  presidente  do  colegiado  do  Departamento  de  Geologia,  Prof. 
Murilo da Silva Espindola agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual,  
para  constar,  eu,  Patrick  Maia  Cardoso,  lavrei  a  presente  ata  que  será  lida  e  aprovada  ad 
referendum para o prosseguimento dos itens pautados. Florianópolis, 21 de fevereiro de 2020.
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