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ATA N.°07 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 agosto de 2021, às 14 horas, em ambiente virtual - GoogleMeet. 

 

Ao vigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, em Ambiente 1 

Virtual – Meet, reuniu-se o Colegiado Pleno do Departamento de Geologia, convocado por meio 2 

da Convocação N.°007/2021/DGL, com a presença dos Membros: Breno Leitão Waichel; Edison 3 

Ramos Tomazzoli; Fernando Jacques Althoff; George Caminha Maciel Filho; Juan Antônio 4 

Altamirano Flores; Liliana Sayuri Osako; Luana Moreira Florisbal;  Murilo da Silva 5 

Espindola; Manoela Bettarel Bállico; Norberto Olmiro Horn Filho; Patrícia Hadler 6 

Rodrigues; Patrick Maia Cardoso; Roberto Sacks de Campos; Gabriela Ottmann; Sob a 7 

Presidência do Professor George Caminha Maciel Filho, Chefe do Departamento de Geologia. 8 

Havendo número legal, a Presidência cumprimentou todos e deu por aberta a reunião. 9 

Justificaram ausência os Professores: Carlos Antônio Oliveira Vieira; Marivaldo dos Santos 10 

Nascimento; Neivaldo Araújo de Castro. Foi consultado o colegiado sobre a inclusão do item 11 

de pauta 2.2 Apreciação do Plano de Estágio Docência do aluno do PPG Geologia Douglas 12 

Briske. Foi colocado em votação e aprovada por unanimidade. Ato contínuo, submeteu à 13 

apreciação a ordem do dia o Professor George Caminha Maciel Filho explicou brevemente os itens 14 

de pauta. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 1. INFORMES 1.1 Portaria 15 

Normativa Nº 405/2021/GR, DE 16 de agosto de 2021; o Professor George Caminha Maciel 16 

Filho explicou brevemente o motivo da não discussão como item de pauta do tema solicitado pela 17 

aluna Gabriela Ottmann, sobre a portaria normativa que regulamenta o retorno gradual presencial 18 

das atividades, que foi pela falta de informações. O Professor sugeriu que assim que tivermos mais 19 

informações chamara uma reunião extraordinária para tratar do tema. 1.2 Rediscussão da 20 

distribuição das Bolsas de monitoria. O Professor Edison Ramos Tomazzoli como membro da 21 

comissão das bolsas do cfh, apresentou um documento com as relações de bolsas. Ele explicou 22 

como funciona a divisão de bolsas entre os cursos e solicitou que o cálculo fosse refeito, uma vez 23 

que esse cálculo não é atualizado desde 2016, período em que a Geologia ainda estava ligada a 24 

Geociências. O Professor George Caminha Maciel Filho sugeriu que fosse feito um 25 

encaminhamento como chefia solicitando a atualização do cálculo. Foi aberto para discussão. O 26 

Professor Murilo falou sobre a possibilidade de um novo cálculo diminuir o número de bolsas do 27 

curso de Geologia. O professor Norberto Olmiro Horn Filho falou sobre o histórico das divisões 28 

das bolsas entre a geologia e as geociências. A Professor Patrícia Hadler Rodrigues lembrou que 29 

na geografia existem dois cursos um diurno e um noturno e por esse motivo o cálculo pode ser 30 

prejudicial ao Departamento de Geologia. Os professores Edison Ramos Tomazzoli, George 31 

Caminha Maciel Filho ficaram de analisar tecnicamente os dados técnicos para solicitar a 32 

atualização dos cálculos das bolsas. 2. ORDEM DO DIA 2.1 Deliberação sobre instalação de 33 

câmeras nos laboratórios de geologia. O Professor George Caminha Maciel Filho fez uma fala 34 



 2 

introdutória explicando os problemas que o CFH vem passando com relação a segurança. Falou 35 

sobre as questões de segurança do Bloco F que tem instalado a porta eletrônica e duas câmeras em 36 

cada andar e está mais avançado do que em outros blocos CFH. Informou que o CFH pediu a 37 

relação de câmeras e grades a ser instalados. Essa relação será analisada individualmente por cada 38 

professor que deverá encaminhar ao Departamento sua solicitação até o dia 27 de agosto de 2021. 39 

Lembrou que essa questão é pessoal e cabe a cada professor decidir o que é melhor para o seu 40 

laboratório. Foi aberto para discussão. A Professora Liliana Sayuri Osako perguntou sobre a 41 

possibilidade de instalação de grades nas janelas do Laboratório de Processamento de Dados e 42 

Informações Georreferenciadas que fica no 1º andar devido a sua facilidade de acesso pelo hall 43 

das escadas do bloco F. O Professor George Caminha Maciel Filho informou que é possível essa 44 

solicitação. A Professora Luana Moreira Florisbal fez alguns questionamentos sobre quem iria 45 

vigiar essas câmeras. Ela falou sobre a efetividade das grades ser melhor, em sua opinião, e que se 46 

deve pensar nos bens patrimoniais do Departamento independente do valor. O Professor Norberto 47 

Olmiro Horn Filho fez uma fala reafirmando o mesmo questionamento da professora Luana 48 

Moreira Florisbal sobre quem iria monitorar as câmeras. O Professor Murilo da Silva Espindola 49 

fez uma fala explicando a atual situação das trancas eletrônicas nas portas de acesso ao bloco F. 50 

Informou que elas estão desenergizadas desde o ano passado devido a uma tempestade. Informou 51 

que desde que o prédio foi entregue o sistema de trancas eletrônicas já estava obsoleto e por esse 52 

motivo há a falta de peças de reposição. O professor sugeriu que fosse solicitado a atualização dos 53 

sistemas de travas eletrônicas ao CFH. A sugestão foi acatada pelos colegiado. O professor Murilo 54 

da Silva Espindola ficou de formalizar o encaminhamento da solicitação de atualização do sistema 55 

de travas eletrônicas das portas do bloco F. A Aluna Gabriela Ottmann falou sobre a efetividade 56 

da instalação das câmeras. A Professora Manoela Bettarel Bállico falou sobre a possibilidade da 57 

compra de câmeras espiãs, pelo seu baixo custo e pela possibilidade de poder ser monitorada via 58 

aplicativos. O Professor George Caminha Maciel Filho fez a fala final resumindo tudo que foi 59 

falado na discussão desse tópico. 2.1 2.2 Apreciação do Plano de Estágio Docência do aluno do 60 

PPG Geologia Douglas Briske. A Professora Luana Moreira Florisbal fez a apresentação do caso 61 

estágio docência. Foram apresentados todos os documentos do estágio docência. A professora 62 

falou sobre a área de atuação do aluno que será na disciplina de “Geodiversidade e Geoturismo 63 

(DGL7165)” a qual ela é a responsável. Foi explicado detalhadamente cada ponto do cronograma 64 

pela professora Luana Moreira Florisbal. A professora perguntou se alguém gostaria de algum 65 

esclarecimento sobre os documentos apresentados. Foi colocado em votação a aprovação do plano 66 

de estágio docência do aluno Douglas Briske na disciplina de “Geodiversidade e Geoturismo 67 

(DGL7165)”. Foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais manifestações, o presidente do 68 

colegiado do Departamento de Geologia, Prof. George Caminha Maciel Filho agradeceu a 69 

presença de todos e deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Patrick Maia Cardoso, 70 

lavrei a presente ata que será lida e aprovada ad referendum para o prosseguimento dos itens 71 

pautados. Florianópolis 20 de agosto de 2021. 72 
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