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ATA N.°02 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO 
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no 
dia 07 de maio de 2020, às 14 horas, em ambiente virtual - Skype.

Ao sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte,  às quatorze horas, em Ambiente 
Virtual – Skype, reuniu-se o Colegiado Pleno do Departamento de Geologia,  convocado por 
meio da Convocação N.°02/2020/DGL, com a presença dos Membros: Breno Leitão Waichel; 
Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira;  Edison  Ramos  Tomazzoli; Fernando  Jacques  Althoff; 
George Caminha Maciel Filho; Juan Antônio Altamirano Flores; Liliana Sayuri Osako; 
Luana Moreira  Florisbal;  Manoela Bettarel  Bállico;  Marivaldo dos Santos Nascimento; 
Murilo da Silva Espindola; Neivaldo Araújo de Castro; Roberto Sacks de Campos;  Patrick 
Maia Cardoso; e Ana Carolina Massulini Acosta.  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  a  reunião.  Na  sequência,  justificou  a  ausência  dos 
Membros: Norberto Olmiro Horn Filho; Patrícia Hadler Rodrigues. Não compareceram os 
membros: João Pedro Saldanha (Titular); Stefany Guerra (Suplente); Bárbara de Oliveira 
Hoepers  (Titular);  e  Gabriel  Martins  Fontoura  (Suplente). Ato  contínuo,  submeteu  à 
apreciação a ordem do dia. O Prof. Murilo da Silva Espíndola perguntou se haveria itens para 
inclusão ou exclusão de pauta. Não havendo nenhum pedido ou manifestação, foi dado início a 
ordem do dia.  1.INFORME: 1.1  Atividades homeoffice;  Foi informado que a secretaria  do 
Departamento  de  Geologia  tem  atuado  por  meio  de  homeoffice,  tanto  as  chefias  quanto  o 
secretário Patrick Maia Cardoso, que os processos têm sido encaminhados digitalmente, desde 
solicitações  de  alterações  de  férias  até  processos  de  progressão  funcional. 1.2  Assinatura 
digital  UFSC: O  professor  Murilo  da  Silva  Espíndola  informou  o  colegiado  que  a  UFSC 
disponibiliza uma ferramenta para assinatura digital de documentos, e que a mesma pode ser 
acessada  utilizando  o  site  www.geologia.ufsc.br,  seguindo  menu  DEPARTAMENTO  DE 
GEOLOGIA > SISTEMAS INSTITUCIONAIS > ASSINATURA DIGITAL. O usuário deverá 
possuir  um e-mail  Institucional  ativo  para fazer  uso desta  ferramenta;  1.3  Desligamento do 
Professor Substituto Vitor Santini Muller; Foi informado que o Professor Substituto Vitor 
Santini Muller solicitou desligamento do quadro de docentes substitutos do Departamento de 
Geologia, tendo em vista sua recente contratação pela Defesa Civil do estado de Santa Catarina. 
A chefia comunicou ainda que, em virtude da situação judicial anterior que se encontrava, não 
haviam sido alocadas disciplinas para o referido docente e que, portanto, não seriam necessárias 
modificações  no  quadro  de  disciplinas  de  2020.  1.4  Situação  e  expectativas  para 
encaminhamento  do  PAAD 2020-1;  O Professor  Murilo  da  Silva  Espíndola  comunicou  o 
colegiado que estava suspenso o prazo para consolidação do PAAD 2020-1, que a chefia do 
Departamento de Geologia já estava finalizando os ajustes necessários, contudo foi surpreendida 
com a pandemia do CONVID-19 logo na segunda semana do semestre, o que inviabilizou os 
ajustes de matrículas, portanto, colocando em dúvida a manutenção de algumas disciplinas com 
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baixo quórum. Posto isso, a chefia entendeu que deve aguardar o desenrolar dos novos fatos 
oriundos desta situação pandêmica e, posteriormente, consolidar em definitivo o PAAD 2020-1. 
2.ORDEM DO DIA:  2.1 Aprovação da Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do 
Departamento de Geologia, realizada no dia 20 de fevereiro de 2020; O Prof. Murilo da Silva 
Espindola perguntou se haveria necessidade de leitura da ata, que havia sido encaminhada anexa 
a convocação. Foi dispensada a leitura.  Em seguida colocou em discussão e em votação, foi 
aprovada  por  unanimidade.  2.2 Definição  de  utilização  da  verba  disponível  para  o 
Departamento de Geologia;  O Prof.  Murilo  da Silva Espindola explanou que as verbas  do 
Departamento  de  Geologia  estão  disponíveis  para  compra  de  materiais  de  consumo  e/ou 
permanentes, diárias de eventos e passagens para eventos. Justificou que, devido a Pandemia de 
corona vírus, muitos eventos foram cancelados, e que haveria a possibilidade de mudança da 
rubrica de diárias e passagens para outras atividades,  a fim de que possam ser utilizados na 
compra de materiais de consumo e/ou permanentes. Foi colocado em discussão essa mudança de 
rubrica,  que foi aprovada por unanimidade.  Ainda dentro do item de definição de utilização 
desse dinheiro em caixa, ao todo cinco mil quinhentos e noventa e quatro reais, a chefia propôs 
que  fosse  já  aprovada  a  destinação  de  parte  do  valor  para  compra  de  cadeiras  para  os 
Laboratórios  de  Processamento  de  Dados  e  Informações  Georreferenciadas  e  Cartografia 
Aplicada,  ao  todo,  40  cadeiras.  Foi  colocado  em  discussão.  O  professor  Edison  Ramos 
Tomazzoli  e o Professor Roberto Sacks de Campos informaram a necessidade de compra de 
materiais  de  consumo  para  o  Laboratório  de  Laminação  e  também  de banquetas  para  o 
Laboratório de Microscopia Óptica. A chefia propôs que o colegiado aprovasse as 40 cadeiras 
para  os  Laboratórios  supracitados,  que  são espaços  utilizados  em ensino,  e  que  em reunião 
posterior  fossem  discutidos  os  demais  itens,  de  acordo  com  os  valores  que  restasse  dessa 
primeira compra. O Professor Carlos Vieira sugeriu a possibilidade solicitar junto à direção do 
CFH ajuda na compra das 40 cadeiras, que devido a destinação do espaço e também a atitude dos 
colegas do DGL, que já haviam abdicado do direito à verba de diárias e passagens. Foi colocado 
em votação a  destinação da verba disponível  para a compra de 40 cadeiras,  e aprovado por 
unanimidade.  2.3 Análise  do  parecer  da  Comissão  designada  para  avaliar  as  alterações 
realizadas no segundo período de abertura do PAAD 2019-2 do Departamento de Geologia; 
O Prof. Murilo da Silva Espindola explicou a situação do PAAD 2019-2 e as inconsistências que 
ocorreram.  Muitas  delas  em  função  dos  problemas  que  houve  na  contratação  do  Professor 
Substituto Vitor Santini Muller. Foi dispensada a leitura do relatório da comissão pois já havia 
sido  encaminhado  por  e-mail.  Foi  colocado  em  discussão  e  em  votação.  Aprovado  por 
unanimidade.  2.4 Análise  das  atividades  de  Pesquisa; O  Prof.  Edison  Ramos  Tomazzoli 
introduziu  as  informações  de  três  atividades  que  já  haviam  sido  aprovadas  ad-referendum 
(projetos  número  202005102,  202005104,  202006004).  Mais  adiante,  a  Professora  Luana 
Florisbal Moreira  leu o parecer  da atividade  Número 202002580, coordenada pelo Professor 
Roberto Sacks de Campos, e que teve parecer favorável. Colocadas em discussão, as atividades 
foram  aprovadas  por  unanimidade.  2.5 Análise  das  atividades  de  Extensão; Foi  excluído 
devido  a  problemas  técnicos  que  o  coordenador  de  extensão  teve  em acessar  os  dados  em 
período de Homeoffice. 3. Assuntos Gerais: 3.1 Panorama sobre o impacto do momento de 
interrupção das atividades e algumas discussões que estão em andamento sobre a retomada 
do calendário acadêmico; O Prof. Murilo da Silva Espindola Relatou brevemente as discussões 
que estão acontecendo no CFH sobre a  retomada de atividades.  Nesse sentido perguntou ao 
departamento se haveria alguma questão a ser levada à comissão que está cuidando do assunto de 
retomada das atividades. Foram levantadas diversas questões sobre o tema, como: professores e 
alunos em grupo de risco; mudanças no calendário acadêmico e aulas via EAD. Esses assuntos 
foram amplamente discutido, ao passo que a chefia do Departamento de Geologia pode ter uma 
ideia  dos  anseios  e  preocupações  dos  Professores  do  Colegiado.  Ao  final,  o  presidente  do 
colegiado do Departamento de Geologia, Prof. Murilo da Silva Espindola agradeceu a presença 
online 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  em reunião seguinte para o prosseguimento dos 
itens pautados. Florianópolis, 07 de maio de 2020.
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