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ATA N.°05 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO DEPARTAMENTO 
DE GEOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no dia 29 
de abril de 2022, às 13:30, em ambiente virtual – ConferênciaWeB.

Ao vigésimo nono dia do mês de abril 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.°005/2022/DGL,  com  a 
presença dos  Membros: Carlos  Antônio Oliveira  Vieira;  Edison Ramos Tomazzoli;  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; Patrícia Hadler Rodrigues; Patrick Maia Cardoso; Roberto Sacks de 
Campos; Sob a Presidência do Professor Edison Ramos Tomazzoli, Chefe do Departamento de 
Geologia. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a reunião. 
Justificaram ausência os Professores: Fernando Jacques Althoff;  (afastamento da sede, e-
mail); Não  Compareceram:  Breno  Leitão  Waichel;  George  Caminha  Maciel  Filho; 
Norberto Olmiro Horn Filho. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do dia o Professor 
Edison Ramos Tomazzoli explicou brevemente os itens de pauta.  1. ÍTEM 1.1-INFORMES - 
Disciplinas com mensão P;  A Professora Manoela Bettárel  Bállico falou brevemente que as 
disciplinas com menção P impedem a progressão dos professores, e que a CPPD indicou como 
alternativa a essa questão que o chefe do departamento faça uma declaração indicando que as 
disciplinas  foram  ofertadas  e  aconteceram  no  semestre  referente  para  não  prejudicar  a 
progressão. 2. ÍTEM 2.1 Atividades de Pesquisa; 2.2 Atividades de Extensão; os itens 2.1 e 
2.2 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 de 16 de março a 28 de abril. Relatou que apenas o projeto do  
professor Fernando Jacques Altholff constava como ad referendum, devendo ser homologado nessa  
reunião. A Professora Luana Moreira Florisbal perguntou se resumos de congressos entravam no  
SIGPEX, a resposta foi sim. O Professor Murilo da Silva Espindola falou brevemente sobre as cargas  
horárias  dos  professores  em projetos  sem financiamento  devem ser  ajustadas.  Foi  colocado  em 
discussão. O Professor Murilo da Silva Espindola falou que o excesso de carga horária em projetos  
sem financiamento não seria de bom tom para o departamento. A Professora Luana Moreira Florisbal  
falou  que  acha  difícil  regulamentar  todas  as  horas  visto  que  o  PAAD não  possibilita  uma real  
demonstração  dos  trabalhos  dos  Docentes.  O  Professor  Edison  Ramos  Tomazzoli  colocou  que,  
conforme  as  normas  da  UFSC  e  das  demais  universidades  federais  brasileiras,  a  carga  horária 
dispensada aos projetos sem financiamento sempre foi idêntica a dispensada aos financiados e não há 
motivos justificáveis, nem mecanismos avaliatórios justos e razoáveis para tentar limitar a sua carga 
horária dessas projetos.
Foi colocado em votação a Homologação do Projeto do Professor Fernando e a aprovação em bloco  
dos projetos de pesquisa e extensão, ambos aprovados por unanimidade. 2.3 Pedido do Professor 
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Joy Villena para ingressar no DGL como acompanhamento de conjugue. O professor Edison 
ramos apresentou brevemente o e-mail do Professor Joe Villena ao departamento e leu a Carta de 
apresentação  do  professor. O  Professor  solicitou  lotação  provisória  no  DGL  para  poder 
acompanhar sua conjugue. O professor Edison explicou que o professor não ocuparia uma vaga 
no Departamento de Geologia e que auxiliaria em disciplinas do Departamento. Foi colocado em 
discussão.  O  Professor  Murilo  da  Silva  Espindola  falou  brevemente  sobre  o  Professor  Joe 
Villena,  o  qual  conhecia  do  mestrado.  Falou  que  o  professor  é  de  fácil  relacionamento.  A 
professora Luana fez uma pergunta ao professor Murilo pois as disciplinas dos professores se 
sobrepõem. O professor Murilo falou brevemente que sobre as áreas de atuação de cada um e 
indicou que o mais indicado seria a formulação de uma comissão para avaliar a situação e se o 
professor teria disciplinas para ministrar. A professora Patrícia falou sobre os temas e sobre as 
disciplinas que o professor poderia ministrar. O professor Juan falou sobre a possibilidade do 
assunto ser discutido dentro do Colegiado do Curso de Geologia, para avaliar as disciplinas que 
o Prof. Joe poderia ministrar frente às demandas do curso e tornar viável ou não a sua vinda. Foi  
decidido, então, pelo encaminhamento a Coordenação de Curso de Geologia para tomar posição. 
Depois disso, o assunto retornaria ao departamento para encaminhamentos.
. 2.4 Consolidação do PAAD; O professor Edison explicou brevemente que algumas disciplinas 
apresentam inconsistências no Paad devido a um número muito pequeno de alunos matriculados, 
além do  problema  na  carga  horaria  do  professor  Fernando.  Ficou  acertado  que  o  chefe  do 
departamento tentaria justificar as inconsistências.  2.5 Relatório anual dos Laboratórios;  O 
professor Edison Ramos Tomazzoli explicou brevemente o que é o relatório e sugeriu alguns 
modelos de relatório para cada tipo de laboratório, onde seriam coletados diversos dados sobre 
cada laboratório.  Foi colocado em discussão.  O Professor Marivaldo dos Santos Nascimento 
sugeriu que os dados dos laboratórios fossem posteriormente transformados em um banco de 
dados, para que se tenha clareza no tipo de trabalho de cada laboratório. O assunto foi colocado 
em votação  e  aprovado  por  unanimidade.  2.6  Estágio  docência;  A professora  Luana  falou 
brevemente sobre algumas modificações que ocorreram no estágio docência. Essas alterações 
incluem a participação dos departamentos e da coordenação de pós-graduação definirem quais 
disciplinas  deveriam  ser  eletivas  para  estágio  docência.  A  professora  indicou  que  todas  as 
disciplinas com código DGL deveriam ser disciplinas eletivas a estágio docência. O assunto de 
que todas as disciplinas com código DGL deveriam ser incluídas como eletivas para estágio 
docência do programa de Pós-Graduação de Geologia foi colocado em discussão e depois em 
votação, sendo aprovado por unanimidade..  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, 29 de abril de 2022.
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