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ATA N.°005 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO DEPARTAMENTO 
DE GEOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no dia 24 
de julho de 2020, às 14 horas, em ambiente virtual - Google Meet.

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil  e vinte,  às quatorze horas, em 
Ambiente Virtual – Google Meet, reuniu-se o Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, 
convocado por meio da Convocação N.°005/2020/DGL, com a presença dos Membros:  Breno 
Leitão Waichel;  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;  Norberto  Olmiro  Horn  Filho;  Patrícia  Hadler 
Rodrigues; Roberto Sacks de Campos; João Pedro Saldanha (Titular); Bárbara de Oliveira 
Hoepers (Titular); Gabriel Martins Fontoura (Suplente); Ana Carolina Massulini Acosta 
(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 a reunião. 
Justificaram ausência os membros: Carlos Antônio Oliveira Vieira; Patrick Maia Cardoso 
(Titular).   Ato  contínuo,  submeteu  à  apreciação  a  ordem do  dia.  O  Prof.  Murilo  da  Silva 
Espíndola informou que não seriam incluídos novos itens de pauta, visto que se tratava de uma 
reunião extraordinária para tratar de assunto geral resiliente de reunião anterior. Não havendo 
nenhum pedido ou manifestação, foi dado início a ordem do dia. 1. Informes: 1.1 Andamento 
dos processos do Departamento de Geologia junto ao Centro;  O Professor Murilo da Silva 
Espíndola relatou os processos que se encontram paralisados junto ao Centro, envolvendo, dentre 
os  quais,  portarias  de  Laboratórios,  localização  de  técnicos,  autorizações  para  confecção  de 
divisórias em drywall,  acesso às dependências para execução de atividades essenciais, dentre 
outros. Informou ainda que, a depender dos assuntos tratados com o Centro, os e-mails enviados 
não tem sido respondido, o que tem dificultado ainda mais a tramitação e agilização de algumas 
prioridades do Departamento de Geologia. 1.2 Comunicado sobre e-mail consultivo recebido 
por conselheiro do CFH. O Professor Murilo Espíndola comunicou que, na qualidade de Chefe 
do Departamento de Geologia e, por consequência, membro do conselho do Centro de Filosofia 
e Ciências Humanas, recebeu e-mail de um colega conselheiro para participar de reuniões sobre 
a formulação de ideias para gestão do CFH. Enquanto chefe de Departamento e representante 
deste,  solicitou  que  os  colegas  se  manifestassem,  tendo  em vista  que  o  cargo  de  chefia  é, 
também,  um  cargo  de  representação  do  colegiado  e,  por  consequência,  de  suas  opiniões  e 
decisões.  Após  ampla  manifestação  dos  membros  do  colegiado  pleno  do  Departamento  de 
Geologia, a chefia explicou que iria avaliar os próximos passos sobre o tema, antes de tomar uma 
iniciativa.  2. Deliberativos:  2.1 Aprovação da Ata da reunião ordinária do colegiado do 
Departamento de Geologia, no dia 26/06/2020;
2.2  Aprovação  da  Ata  da  reunião  extraordinária  do  colegiado  do  Departamento  de 
Geologia, no dia 07/07/2020;  O presidente do colegiado explicou que as atas constantes nos 
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itens  2.1  e  2.2  foram encaminhadas  anexas  ao  e-mail  de  convocação,  que  foram recebidas 
pequenas  alterações  de  ordem  orográfica  e  gramatical,  e  sugeriu  a  votação  em  bloco.  Em 
votação, as atas foram aprovadas por unanimidade. 2.3 Análise das atividades de pesquisa do 
Departamento  de  Geologia;  O Professor  Edison  Tomazzoli,  coordenador  de  Pesquisas  do 
Departamento  de  Geologia,  relatou  as  atividades  de  pesquisa,  já  aprovadas  ad-rererendum¸ 
referentes ao período compreendido até a data da reunião. Informou que os projetos apresentados 
são ligados as pesquisas realizadas no Programa de Pós-Graduação em Geologia, e que entende 
que essas pesquisas são de autoria dos alunos. Em discussão, o Professor Breno Waichel relatou 
que submeteu os projetos individualmente,  para cada aluno, pois assim entendeu que deveria 
fazer,  após  solicitação  encaminhada  pelo  Coordenador  do  Programa  de  Pós-Graduação, 
Professor Fernando Jacques Althoff. Em esclarecimento. O Prof. Fernando Althoff relatou que, 
na realidade, a sua solicitação é de que fossem cadastrados projetos em áreas temáticas, para fins 
de  vinculação  das  dissertações  de  mestrado à  produção no Programa de  Pós-Graduação  em 
Geologia, e consequente resultado na avaliação do Programa junto à CAPES. Sabendo que as 
áreas temáticas dos projetos deveriam ser discutas no âmbito do colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Geologia, foi sugerido que a Coordenação convocasse uma reunião para discutir 
as áreas temáticas, e que, posteriormente, fossem submetidos estes projetos para apreciação deste 
colegiado.  Em  votação,  as  atividades  aprovadas  ad-referendum foram  homologadas  pelo 
colegiado, com a sugestão de que os projetos seguintes sejam submetidos por áreas temáticas. 
2.3.1 Cancelamento de Projeto de Pesquisa coordenado pela Professora Manoela Bettarel 
Bálico,  com  financiamento  da  Petrobras;  Projeto  N.  201917776  “Aplicação  de  novas 
tecnologias de imageamento tridimensional na caracterização de microfósseis.”. Projeto N. 
201918677  “Ampliação  da  estrutura  de  equipamentos  do  laboratório  do  ESPEPETRO 
para imageamento de microfósseis.”  Ainda referente aos Projetos de Pesquisa,  porém sem 
necessidade  de  análise/aprovação  do  Colegiado  Pleno  do  Departamento  de  Geologia,  a 
Professora Manoela Bettarel Bálico expôs os motivos processuais e financeiros, dente os quais a 
crise  do  Petróleo,  a  Pandemia  do Convid-19,  e  as  burocracias  envolvendo a  tramitação  dos 
projetos, que levaram ao cancelamento dos Projetos N. 201917776 e N. 201918677, resultando 
em significativa baixa financeira para as atividades de pesquisas envolvidas. 2.4 Análise  das 
atividades de extensão do Departamento de Geologia; O professor Breno Waichel relatou as 
atividades de extensão, já aprovadas  ad-referendum,  até a data da reunião. Em discussão, não 
houve  manifestações.  Em  votação,  as  aprovações  ad-referendum foram  homologadas  por 
unanimidade.  2.5 Proposta de destinação dos valores disponíveis para o Departamento de 
Geologia; O professor Murilo da Silva Espíndola explicou que, além dos valores já disponíveis 
para uso do Departamento  de Geologia  (aproximadamente  cinco mil  reais),  foram recebidos 
outros valores oriundos de taxas de ressarcimentos de projetos de pesquisas coordenados pelo 
Prof.  Marivaldo dos Santos Nascimento,  junto à Petrobras.  No total,  o Departamento possui 
então um montante em torno de dezoito mil reais.  A chefia  sugeriu que,  deste  total,  fossem 
disponibilizados aproximadamente 40% para compra de móveis já licitados pelo CFH, e que os 
outros 60% fossem poupados neste momento, para posterior compra de computadores, telefones 
voip e 20 cadeiras para o Laboratório de Cartografia Geológica e 20 cadeiras para o Laboratório 
de Processamento de Dados e Informações Georreferenciadas. A sugestão de poupar os 60% foi 
embasada no fato de que a previsão é de que estes itens sejam licitados até setembro de 2020. 
Em  discussão,  foi  acordado  entre  os  membros  do  colegiado,  que  seriam  encaminhados  os 
pedidos  de  móveis  referente  aos  40%  até  o  final  da  semana  seguinte  e  posteriormente 
encaminhados ao setor de compras do CFH para empenho. Em votação, o encaminhamento foi 
aprovado por  unanimidade.  Não havendo mais  manifestações,  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, Murilo da Silva Espíndola, lavrei a presente 
ata que será lida e aprovada em reunião posterior para o prosseguimento dos itens pautados. 
Florianópolis, 24 de julho de 2020.
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