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ATA N.°06 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO DEPARTAMENTO 
DE GEOLOGIA

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no dia 20 
de maio de 2022, às 14 horas, em ambiente virtual - ConferenciaWeb

Ao vigésimo dia  do  mês  de maio  do ano de  dois  mil  e  vinte  e  dois,  às  quatorze  horas,  em 
Ambiente Virtual – Conferenciaweb, reuniu-se o Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, 
convocado por meio da Convocação N.°006/2022/DGL, com a presença dos Membros: Breno 
Leitão Waichel;  Edison Ramos Tomazzoli;  George Caminha Maciel Filho; Juan Antônio 
Altamirano Flores. Liliana Sayuri Osako; Luana Moreira Florisbal; Marivaldo dos Santos 
Nascimento; 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;  Carlos 
Antônio  Oliveira  Vieira;  Murilo  da  Silva  Espindola;  Manoela  Bettarel  Bállico  Não 
compareceram; Norberto Olmiro Horn Filho. Ato contínuo, submeteu à apreciação a ordem do 
dia o Professor Edison Ramos Tomazzoli explicou brevemente os itens de pauta da reunião.  1. 
INFORMES. 1.1. Concurso. O Professor Edison Ramos Tomazzoli fez alguns informes sobre o 
andamento do processo do concurso. Informou que já estão que o resultado já foi homologado e 
que hoje encerra o prazo recursal.  2.1 ORDEM DO DIA  2.1.  Aprovação da Ata da Reunião 
Ordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no dia 18 de março 
de  2022.  2.2  Aprovação  da  Ata  da  Reunião  Extraordinária  do  Colegiado  Pleno  do 
Departamento de Geologia, realizada no dia 18 de abril de 2022. 2.3 Aprovação da Ata da 
Reunião Ordinária do Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, realizada no dia 29 de 
abril de 2022. O Professor Edison Ramos Tomazzoli colocou em discussão os itens 2.1, 2.2 e 2,3 
em bloco.  Foi  dispensada  a  leitura  das  atas,  já  que  foram anteriormente  disponibilizadas  aos 
professores  por  e-mail.  Foi  colocado  em  votação  em  bloco.  Os  itens  foram  aprovados  por 
unanimidade.  2.4  Consulta  do  CFH  acerca  da  possibilidade  de  compartilhamento  das 
secretarias.  O  Professor  Edison  Ramos  Tomazzoli  iniciou  a  discussão  dando  uma  breve 
introdução  sobre  o  espaço  físico  e  a  proposta  do  CFH.  O  Servidor  Técnico  Administrativo 
posicionou-se contra a junção e compartilhamento de departamentos, coordenações de graduação 
e pós-graduação. Os Professores Edison Ramos Tomazzoli,  Marivaldo dos Santos Nascimento, 
Luana Moreira Florisbal e Juan Antônio Altamirano Flores falaram no sentido que as secretarias 
do Departamento  e  da Coordenação de Graduação em Geologia  já  compartilham o espaço;  o 
mesmo acontece com a secretaria da Coordenação de Pós-graduação de Geologia, que compartilha 
o espaço com a Coordenação de Pós-Graduação em Desastres Naturais. No final, foi aprovado por 
unanimidade que estas secretarias estão funcionando muito bem assim e que não há interesse em 
ampliar para mais compartilhamentos.
 2.5  Atividades  de  Pesquisa.  O Professor  Edison  Ramos  Tomazzoli  apresentou  o  “Projeto: 
Turismo  enológico-científico  em  São  Joaquim:  uma  viagem  no  tempo  através  dos  vinhos 
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vulcânicos da região vitivinícola mais alta e fria do Brasil” da professora Luana Moreira Florisbal,  
que  havia  sido  aprovado  ad referendum..  Foi  colocado  em discussão  e  depois  em votação  a 
homologação da aprovação ad referendum, tendo sido aprovado por unanimidade. 2.6 Atividades 
de  Extensão.  O  Professor  Edison  Ramos  Tomazzoli  comunicou  que  a  Profa.  Manoela, 
coordenadora de extensão havia informado que não houve inclusão de atividades  de extensão 
nesse período. 2.7 Consolidação do Paad. A professora Patrícia Hadler Rodrigues leu o parecer 
da comissão do PAAD 2022.1. O parecer foi favorável a aprovação. O Professor Edison Ramos 
Tomazzoli explicou brevemente alguns pontos específicos do PAAD e sobre algumas disciplinas. 
Foi  colocado em discussão e  aprovado por  unanimidade.  2.8 A situação do Laboratório  de 
Geoquímica.  O Professor Edison Ramos Tomazzoli  falou brevemente sobre a importância  do 
Laboratório de Geoquímica. Foi informado que os laboratórios que geram análises ou ensaios são 
de  extrema  importância  para  o  departamento  e  para  o  andamento  do  curso  de  geologia.  O 
professor  solicitou  que  o  Professor  Breno  Leitão  Waichel  explicasse  sobre  a  situação  do 
Laboratório de Geoquímica. O Professor Breno Leitão Waichel fez uma breve explanação sobre o 
histórico do NPG e da geologia para contextualizar o assunto. Foi feito um breve relato sobre o 
financiamento do bloco F e sobre as negociações com a ANP. O professor informou que é da 
opinião que não há a necessidade de um laboratório de geoquímica clássico, por 4 pontos. 1º ponto 
é sobre os equipamentos que não teriam condições de suprir e financiar esses equipamentos; 2ª 
Demanda para esse tipo de trabalho não é suficiente.3 Não há mão de obra técnica específica para 
o trabalho nesse laboratório;  4º Os gastos  na manutenção do laboratório  seriam altíssimos.  O 
Professor Breno Leitão Waichel colocou à disposição caso alguém queira assumir o laboratório 
nos  moldes  em  que  está.  A  Professora  Luana  Moreira  Florisbal  falou  no  sentido  que  há  a 
necessidade de um laboratório de geoquímica, porém nos moldes atuais é insustentável, por falta 
de recursos e equipamentos.  A professora ainda falou sobre uma série de outros assuntos que 
ainda estão pendentes dentro do Departamento de Geologia e que seria mais interessante focar em 
laboratórios  de  base  antes  de  pensar  em laboratórios  específicos.  O Professor  Edison  Ramos 
Tomazzoli falou sobre o Laboratório de Preparação de Amostras, que mostrou avanços em seu 
andamento.  Falou  sobre  a  manutenção  dos  equipamentos  é  uma rotina  em qualquer  um dos 
laboratórios  de análises  ou ensaios  do departamento  e  que o NUMA (Núcleo de Manutenção 
Mecânica, da UFSC) possui pessoal altamente capacitado e capaz de fazer manutenção até mesmo 
em equipamentos de geoquímica, minimizando os custos de manutenção. O professor mostrou a 
planta baixa do laboratório e de sua importância  no desenvolvimento do curso e pesquisas de 
geologia, concluindo que o laboratório já está montado e os seu desvio de finalidades em seu 
desmanche, o que não é interesse do departamento. Por fim, o Professor Marivaldo dos Santos 
Nascimento  falou só sentido de produção científica  dos laboratórios  e  que o Professor  Breno 
Leitão Waichel tem se esforçado nesse tipo de produção, apesar de todas as dificuldades. Falou 
também que outros laboratórios, como o Lab. Laminação (Lablam) não vem funcionando, no que 
foi  contestado  pelo  Prof.  Edison,  supervisor  desse  laboratório,  que  mostrou  que  o  Lablam 
funciona há muitos anos, com a produção de um expressivo número de lâminas que atendem à 
graduação e a pós-graduação, além de outras atividades. Após alguma discussão, encaminhou-se 
por  rediscutir  esse  ítem  da  pauta  em  reuniões  futuras.  A  Profa.  Luana  sugeriu  discutir  os 
laboratórios num contexto de planejamento estratégico que poderia ser pensado futuramente.  2.9 
Assuntos Gerais.   Situação da disciplina de Geologia Ambiental.  O Professor Edison Ramos 
Tomazzoli  propôs algumas alternativas  1º Deixar  a disciplina como está,  sem professor, até a 
contratação do professor concursado; 2º Ver se algum professor tem disponibilidade de assumir a 
disciplina até a chegada do novo professor; 3º Cancelar a disciplina de Geologia Ambiental no 
semestre  atual. Foi  colocado  em discussão.  A  Professora  Patrícia  Hadler  Rodrigues  falou  no 
intuito de que isso deveria ser resolvido na Coordenação de Geologia. O Professor Breno Leitão 
Waichel e a Professora Luana Moreira Florisbal falaram no mesmo sentido da professora Patrícia 
Hadler Rodrigues. O Professor Juan Antônio Altamirano Flores falou que é a favor da primeira 
alternativa. O Professor Neivaldo Araújo de Castro falou que a disciplina já tem solicitado saída 
de campo. O assunto foi amplamente discutido. Foi encaminhada a primeira alternativa de deixar a 
disciplina  sem  professor  até  a  contratação  do  professor  substituto,  tendo  sido  aprovada  por 
unanimidade.  Não havendo mais manifestações, o presidente do colegiado do Departamento de 
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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, 20 de maio de 
2022.
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