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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.°03 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO DEPARTAMENTO 
DE GEOLOGIA

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no 
dia 18 de março de 2022, às 13:30, em ambiente virtual – ConferênciaWeB.

Ao décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta 
minutos,  em  Ambiente  Virtual  –  ConferênciaWeB,  reuniu-se  o  Colegiado  Pleno  do 
Departamento  de  Geologia,  convocado  por  meio  da  Convocação  N.°003/2022/DGL,  com  a 
presença dos Membros: Breno Leitão Waichel; Edison Ramos Tomazzoli; Fernando Jacques 
Althoff; 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; 
Patrick Maia Cardoso; Roberto Sacks de Campos; sob a Presidência do Professor Edison 
Ramos  Tomazzoli,  Subchefe  do  Departamento  de  Geologia.  Havendo  número  legal,  a 
Presidência  cumprimentou  todos  e  deu  por  aberta  a  reunião.  Justificaram  ausência  os 
Professores: Carlos Antônio Oliveira Vieira (afastamento da sede, e-mail); George Caminha 
Maciel Filho (afastado por licença médica). Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia 
o Professor Edison Ramos Tomazzoli  explicou brevemente os itens de pauta. O item 1.7 foi 
alterado  de  item deliberativo  para  relato.  O item  1.5  –  Relatório  Anual  dos  Laboratórios 
precisou ser retirado da pauta por vencimento do tempo previsto para a reunião e será colocado 
na próxima reunião departamental. INFORMES. a) Andamento do concurso para docente em 
Geologia Ambiental e Hidrgeologia. O Prof. Edison relatou alguns aspectos sobre o andamento 
desse  concurso  que  foram  brevemente  discutidos  b)  Professor  Substituto  de  Geologia 
Ambiental.  O Professor Edison Ramos Tomazzoli  informou que o contrato com o professor 
Substituto Anderson Biancini da Silva não será renovado, uma vez que a justificativa era do 
DEN/Prograd não renovar em função do concurso para professor efetivo na área, que está em 
curso. 1. ORDEM DO DIA 1.1 Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado 
Pleno  do  Departamento  de  Geologia,  realizada  no  dia  22  de  fevereiro  de  2022.  1.2 
Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado Pleno do Departamento de 
Geologia, realizada no dia 25 de fevereiro de 2022.  Os Itens 1.1 e 1.2 foram analisados em 
bloco. Foi dispensada a leitura das atas que foram encaminhadas com antecedência. Foi colocado 
em discussão e  aprovado por unanimidade.  1.3 Atividades de Pesquisa;  1.4 Atividades de 
Extensão; os itens 1.3 e 1.4 foram colocados em análise em bloco. As atividades de pesquisa e 
extensão foram encaminhadas junto com a convocação. A Professora Manoela Bettárel Bállico 
relatou brevemente todas as atividades de pesquisa e extensão. Foi colocado em discussão. Os 
professores Fernando Jacques Altholff, Luana Moreira Florisbal e Roberto Sacks de Campos, 
sugeriram  um  relator  para  o  projeto  "Anatomia  do  orógeno  Mantiqueira",  que  seria 
posteriormente  aprovado  ad  referendum.  A  proposta  foi  aceita  pelo  colegiado.  As  demais 
atividades de pesquisa e extensão foram colocadas em votação em bloco foram aprovados por 
unanimidade. 1.6 Aprovação do parecer da comissão do PAAD 2022-1 do Departamento de 
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Geologia;  A Professora Patrícia  Hadler Rodrigues,  presidente da comissão,  leu o parecer da 
comissão  do  PAAD 2022.1.  De acordo  com o  parecer  da  professora,  mesmo com algumas 
inconsistências, que deveriam ser justificadas pelo chefe do departamento tão logo ele retorne, 
uma vez  que  o  sistema não  permite  que  o  subchefe  faça  essas  justificativas.  O parecer  foi 
favorável à aprovação. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 1.7 Relato sobre 
problemas  de  relacionamento  interpessoal  ocorridos  no  Departamento  de  Geologia.  O 
Assistente em Administração do Departamento de Geologia Patrick Maia Cardoso Relatou uma 
conversa ocorrida entre ele e o Chefe do Departamento de Geologia no dia 25 de fevereiro de 
2022. O servidor leu um trecho da conversa na qual sentiu-se ofendido devido forma com que o 
professor falou com ele, dirigindo palavras de baixo calão e ofensivas. Após o relato houve uma 
série de comentários por parte do colegiado, que sugeriu que o servidor deveria recorrer a outras 
instancias dentro da UFSC, como a ouvidoria, bem como, a seu critério, marcar uma conversa 
com o chefe do departamento, que poderia ser intermediada por um dos membros do colegiado 
ou  por  outra  pessoa  por  ele  escolhida.  Não  havendo  mais  manifestações,  o  presidente  do 
colegiado do Departamento de Geologia, Prof. Edison Ramos Tomazzoli 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, 18 de março de 2022.

Prof. Edison Ramos Tomazzoli
Subchefe do Departamento de Geologia - UFSC
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