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ATA N.°10 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO DEPARTAMENTO 
DE GEOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no dia 23 
de outubro de 2020, às 09 horas, em ambiente virtual - GoogleMeet.

Ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte,  às nove horas, em 
Ambiente  Virtual  –  Meet,  reuniu-se  o  Colegiado  Pleno  do  Departamento  de  Geologia, 
convocado por meio da Convocação N.°010/2020/DGL, com a presença dos Membros: Breno 
Leitão  Waichel;  Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira;  Edison  Ramos  Tomazzoli;  Fernando 
Jacques Althoff; Juan Antônio Altamirano Flores; Liliana Sayuri Osako; Luana Moreira 
Florisbal;  Manoela  Bettarel  Bállico;  Murilo  da Silva  Espindola;  Marivaldo  dos  Santos 
Nascimento;  Patrícia  Hadler  Rodrigues;  Patrick  Maia  Cardoso;  Gabriel  Martins 
Fontoura, Ana Carolina Acosta, Barbara de Oliveira Hoepers, João Pedro Saldanha. 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 Professores: George Caminha Maciel Filho; Neivaldo Araújo de 
Castro; Norberto Olmiro Horn Filho. Não compareceram: Roberto Sacks de Campos. Ato 
contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia o Prof. Murilo da Silva Espíndola explicou 
brevemente  os  itens  de  pauta.  Foi  colocado  em  votação  e  aprovado  por  unanimidade.  1. 
INFORMES:  Foi  aberto  um  período  para  informes.  Não  foram  apresentados  informes.  2 
ORDEM DO DIA 2.1 Análise da ATA da reunião Ordinária 008 do dia 18 de setembro de 
2020;  A  Ata  foi  encaminhada  antecipadamente.  O  Professor  Murilo  da  Silva  Espíndola 
perguntou se haveria dúvidas. Foi colocado em discussão e em votação. A ata foi aprovada por 
unanimidade.2.2 Análise da ATA da reunião Extraordinária 009 do dia 05 de outubro 
de 2020; A Ata foi encaminhada antecipadamente. Foi dispensada a leitura. Foi colocado em 
discussão e em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. 2.3 Análise  das  atividades  de 
Pesquisa do Departamento de Geologia; O Professor Edison Ramos Tomazzoli informou que 
houve apenas uma atualização na relação de membros no projeto da Professora Liliana Sayuri 
Osako  denominado  “Geotecnologias  aplicadas  as  Geociências”.  O  Professor  explicou 
brevemente  os  tramites  que  ocorreram  nesse  caso.   Não  houve  inclusões.  As  alterações 
aprovadas  ad referendum  pela coordenação de pesquisa foram homologadas por unanimidade. 
2.4 Análise das atividades de Extensão do Departamento de Geologia; O professor Breno 
Leitão  Waichel  informou  que  não  houve  inclusões  de  atividades  de  extensão  no  período 
informado.  2.5 Análise dos procedimentos propostos pela comissão eleitoral para consulta 
ao cargo de chefias do Departamento de Geologia;  A Professora Luana Moreira Florisbal 
explicou brevemente a proposta da eleição para o novo chefe do Departamento de Geologia. Foi 
informado pela SETIC que a data de 25 de novembro estaria disponível. Foi informado que caso 
não seja preenchida eventualmente poderá ser ocupada. Foi informado que devido aos prazos 
estabelecidos  a  data  mais  provável  para  realização  da  eleição  será  na  primeira  semana  de 
dezembro. Foi brevemente falado sobre a possibilidade de uma eleição simplificada. O Professor 
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Murilo da Silva Espindola explicou brevemente o processo de eleição simplificada no CFH. Foi 
relatado que há a necessidade de um sistema para a  realização da consulta.  Foi  aberto  para 
discussão  e  amplamente  discutida  as  propostas  de  eleição.  Foi  proposto  o  seguinte 
encaminhamento: Caso haja uma única chapa inscrita, a consulta será realizada diretamente no 
colegiado representativo do Departamento de Geologia, ou seja, o Colegiado Pleno. E, caso haja 
duas  ou  mais  chapas,  será  utilizado  o  sistema  e-Democracia.  Foi  colocado  em  votação  e 
aprovado por maioria  de 11 votos favoráveis  e  3 contrários.  Declararam votos contrários  os 
professores  Carlos  Antônio  Oliveira  Vieira,  Edison  Ramos  Tomazzoli  e  Manoela  Bettarel 
Bállico. A Professora Luana Moreira Florisbal informou que durante as datas prováveis de início 
de dezembro estará em trabalho de campo, juntamente com o representante discente Gabriel 
Martins  Fontoura,  e  que  por  esse  motivo  entende  que  sua  permanência  na  presidência  da 
comissão,  juntamente  com  o  discente  Gabriel,  que  também  estará  afastado,  prejudicaria  o 
andamento do processo consultivo, caso ocorra. A Professora Manoela Bettarel Bállico se dispôs 
a  presidir  a  comissão  eleitoral,  O  TAE  Patrick  Maia  Cardoso  manterá  a  participação 
representado os Técnicos,  e a mestranda Ana Carolina Acosta representará  os discentes.  Foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Foram discutidos os tramites da eleição. Foi 
colocado em votação que as datas do processo consultivo poderão ser definidas pela comissão 
eleitoral.  Aprovado  por  unanimidade.  2.6  Plano  de  uso  de  Laboratórios  em  período  de 
calendário  excepcional  decorrente  da  pandemia  do  Covid  19:  Análise  das  normas 
estabelecidas  pelos  supervisores  dos  LabGeoq,  LabCart  e  LABAC  para  uso  dos 
microscópios para descrição de lâminas e aquisição de fotos para realização dos trabalhos 
de graduação e pós-graduação; A Professora Luana Moreira Florisbal leu e explicou todos os 
itens da proposta de uso dos laboratórios LabGeoq, LabCart e LABAC, sobretudo no que tange o 
uso  dos  microscópios  e  lupas.   Foi  colocado  em  discussão  e  em  votação.  Aprovado  por 
unanimidade. 3 ASSUNTOS GERAIS 3.1 Andamento  das  atividades  de  ensino  em 
modalidade remota: Visão geral dos representantes; O Professor Murilo da Silva Espíndola 
abriu  as  discussões  sobre  o  tema  que  foi  amplamente  discutido  pelos  professores.  3.2 
Apresentação  das  chapas  que concorrem ao cargo  de  diretor  e  vice-diretor  do CFH.O 
Professor Murilo da Silva Espíndola informou que seria disposto um tempo de dez minutos para 
cada  chapa.  As  chapas  apresentaram  suas  propostas  e  principais  ideias.   Encerradas  as 
apresentações,  o  Professor  Murilo  da  Silva  Espíndola  fez  o  fechamento  desse  tópico  e 
esclarecimentos  sobre  o  assunto.  Foram  solicitadas  as  datas  dos  debates,  que  serão 
disponibilizadas assim que forem divulgadas pelo CFH.  O Professor Carlos Vieira sugeriu que 
fizéssemos uma consulta quanto as nossas demandas no Departamento de Geologia. Foi sugerido 
uma reunião extraordinária para o início de Novembro, para redação de um documento que será 
enviado  para  ambas  as  chapas,  para  que  se  manifestem  em  relação  as  demandas  do 
Departamento  de  Geologia.  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, Patrick Maia Cardoso, lavrei a presente ata 
que será  lida  e  aprovada na próxima reunião  de colegiado para o prosseguimento  dos  itens 
pautados. Florianópolis, 23 de outubro de 2020.
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