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ATA N.º 8 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

CENTRO TECNOLÓGICO 

 

Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Administração 

do Centro Tecnológico, realizada no dia 30 de setembro 

de 2015, às 14 horas, na Sala de Reuniões da Direção 

do Centro Tecnológico. 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de 1 

Reuniões da Direção do CTC, reuniram-se os membros da Câmara Administração do Centro 2 

Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina, atendendo convocação anteriormente feita 3 

pelo Edital de Convocação n.° 8/2015/CÂMARA/CTC, com a presença dos senhores 4 

membros: Prof. Mario Antonio Ribeiro Dantas, Prof. Rômulo Silva de Oliveira e STAE Ana 5 

Thaísa Pozzan, sob a Presidência do Prof. Sebastião Roberto Soares, Diretor do Centro 6 

Tecnológico. Havendo número legal, a Presidência deu início à sessão dando as boas vindas a 7 

todos. Na sequência, justificou a ausência dos professores Edson Bazzo e Lia Caetano Bastos. 8 

Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia, sendo relatados os seguintes pontos de 9 

pauta: 1. Processo n.º 23080.027752/2015-65. Apreciação do parecer da comissão avaliadora, 10 

composta pelos professores Luís F. Friedrich (Presidente), Ildemar Cassana Decker (EEL) e 11 

Patrick Kuo-Peng (EEL), quanto à solicitação de progressão funcional horizontal de 12 

Associado III para Associado IV, requerida pelo Prof. Aldo Von Wangehiem (INE), que 13 

obteve 37,50 pontos, no período de 2010.1 a 2011.2. Foi passada a palavra ao Prof. Rômulo 14 

Silva de Oliveira, que procedeu à leitura do parecer da comissão avaliadora. Em votação, o 15 

parecer da comissão avaliadora, favorável à progressão solicitada pelo requerente, foi 16 

aprovado por unanimidade. 2. Processo n.º 23080.040995/2015-99. Apreciação do parecer da 17 

comissão avaliadora, composta pelos professores Olinto José Varela Furtado (Presidente), 18 



 

Fernando Mendes de Azevedo (EEL) e Sidnei Noceti Filho (EEL), quanto à solicitação de 19 

progressão funcional horizontal de Associado II para Associado III, requerida pela Prof.ª 20 

Patrícia Vilain (INE), que obteve 45,00 pontos, no período de 2013.2 a 2015.1. Foi passada a 21 

palavra ao Prof. Mario Antonio Ribeiro Dantas, que procedeu à leitura do parecer da 22 

comissão avaliadora. Em votação, o parecer da comissão avaliadora, favorável à progressão 23 

solicitada pela requerente, foi aprovado por unanimidade. 3. Processo n.º 24 

23080.046861/2015-81. Apreciação do parecer da comissão avaliadora, composta pelos 25 

professores Antonio Edésio Jungles (Presidente), Gláucia Maria Falcão Aragão (EQA) e João 26 

Borges Laurindo (EQA), quanto à solicitação de progressão funcional horizontal de 27 

Associado I para Associado II, requerida pela Prof.ª Poliana Dias de Moraes (ECV), que 28 

obteve 43,50 pontos, no período de 2013.1 a 2014.2. Foi passada a palavra ao Presidente, que 29 

procedeu à leitura do parecer da comissão avaliadora. Em votação, o parecer da comissão 30 

avaliadora, favorável à progressão solicitada pela requerente, foi aprovado por unanimidade. 31 

4. Processo n.º 23080.037135/2015-78. Apreciação do parecer do relator, Prof. Djones 32 

Vinicius Lettnin (EEL), acerca da solicitação de adesão ao Serviço Voluntário da UFSC, junto 33 

ao Departamento de Engenharia Mecânica, para o período de 1/8/2015 a 31/7/2017, com 34 

carga horária semanal de 20 horas, requerida pelo Prof. Abelardo Alves de Queiroz, tendo 35 

como supervisor o Prof. João Carlos Espíndola Ferreira. Foi passada a palavra à STAE Ana 36 

Thaísa Pozzan, que procedeu à leitura do parecer do conselheiro relator. Em votação, o 37 

parecer do relator, favorável à adesão do requerente ao Serviço Voluntário da UFSC, foi 38 

aprovado por unanimidade. 5. Processo n.º 23080.044991/2015-80. Apreciação do parecer da 39 

relatora, Prof.ª Adriana Marques Rossetto (ARQ), acerca da solicitação de adesão ao Serviço 40 

Voluntário da UFSC, junto ao Departamento de Engenharia Civil, para o período de 8/8/2015 41 

a 7/8/2017, com carga horária semanal de 20 horas, requerida pelo Prof. Malik Cheriaf, tendo 42 

como supervisor a Prof.ª Janaíde Cavalcante Rocha. Foi passada a palavra ao Prof. Rômulo 43 

Silva de Oliveira, que procedeu à leitura do parecer da conselheira relatora. Em votação, o 44 

parecer da relatora, favorável à adesão do requerente ao Serviço Voluntário da UFSC, foi 45 

aprovado por unanimidade. 6. Processo n.º 23080.027260/2014-99. Apreciação do parecer do 46 

relator, Prof. Márcio Cherem Schneider (EEL), acerca do relatório final das atividades 47 

desenvolvidas pela Prof.ª Alexandra Rodrigues Finotti (ENS) em seu afastamento do país para 48 

realização de estágio pós-doutoral (Resolução n.º 11/CUn/97, de 29 de julho de 1997). Foi 49 

passada a palavra ao Presidente, que procedeu à leitura do parecer do relator. Em votação, o 50 

parecer do relator, favorável à aprovação do relatório final, foi aprovado por unanimidade. 7. 51 

Processo n.º 23080.044576/2015-26. Apreciação do parecer do relator, Prof. César Floriano 52 



 

dos Santos (ARQ), acerca de solicitação de afastamento do país para realização de estágio 53 

pós-doutoral na Universidade de Salamanca (Salamanca, Espanha), para o período de 54 

1/3/2016 a 31/10/2016, requerida pelo Prof. Ricardo Azambuja Silveira (INE). Foi passada a 55 

palavra ao Prof. Mario Antonio Ribeiro Dantas, que procedeu à leitura do parecer do 56 

conselheiro relator. Em votação, o parecer do relator, favorável à solicitação do requerente, 57 

foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, a Presidência retomou a palavra e deu por 58 

encerrada a Sessão, da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Secretária Executiva da 59 

Direção do Centro Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo 60 

Senhor Presidente e demais membros presentes. Florianópolis, 30 de setembro de 2015. 61 


