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ATA N.º 9 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DO
CENTRO TECNOLÓGICO
Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Administração
do Centro Tecnológico, realizada no dia 17 de
novembro de 2015, às 14 horas, na Sala de Reuniões da
Direção do Centro Tecnológico.

1

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na sala de

2

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

3

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

4

pelo Edital de Convocação n.° 9/2015/CÂMARA/CTC, com a presença dos senhores

5

membros: Prof.ª Lia Caetano Bastos, Prof. Mario Antonio Ribeiro Dantas, Prof. Rômulo Silva

6

de Oliveira e STAE Ana Thaísa Pozzan, sob a Presidência do Prof. Edson Roberto De Pieri,

7

Vice-Diretor do Centro Tecnológico. Havendo número legal, a Presidência deu início à sessão

8

dando as boas vindas a todos. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia, sendo

9

relatados os seguintes pontos de pauta: 1. Processo n.º 23080.046863/2015-71. Apreciação do

10

parecer da comissão avaliadora, composta pelos professores Paulo Cesar Philippi

11

(Presidente), Denizar Cruz Martins (EEL) e Rui Seara (EEL), quanto à solicitação de

12

progressão funcional horizontal de Associado I para Associado II requerida pela Prof.ª Ana

13

Maria Maliska (EMC), que obteve 48,50 pontos, no período de 2006.1 a 2007.2. Foi passada a

14

palavra ao Prof. Rômulo Silva de Oliveira, que procedeu à leitura do parecer da comissão

15

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

16

pela requerente, foi aprovado por unanimidade. 2. Processo n.º 23080.050430/2015-10.

17

Apreciação do parecer da comissão avaliadora, composta pelos professores Ana Maria

18

Bencciveni Franzoni (Presidente), Ariovaldo Bolzan (EQA) e José Carlos Cunha Petrus

19

(EQA), quanto à solicitação de progressão funcional horizontal de Associado I para

20

Associado II, requerida pela Prof.ª Cristine do Nascimento Mutti (ECV), que obteve 43,00

21

pontos, no período de 2013.1 a 2014.2. Foi passada a palavra ao Prof. Mario Antonio Ribeiro

22

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

23

comissão avaliadora, favorável à progressão solicitada pela requerente, foi aprovado por

24

unanimidade. 3. Processo n.º 23080.053504/2015-70. Apreciação do parecer da comissão

25

avaliadora, composta pelos professores Mara Gabriela Novy Quadri (Presidente), Daniel

26

Domingues Loriggio (ECV) e Janaíde Cavalcante Rocha (ECV), quanto à solicitação de

27

progressão funcional horizontal de Associado I para Associado II, requerida pelo Prof.

28

Luismar Marques Porto (EQA), que obteve 38,00 pontos, no período de 2006.1 a 2007.2. Foi

29

passada a palavra à Prof.ª Lia Caetano Bastos, que procedeu à leitura do parecer da comissão

30

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

31

pelo requerente, foi aprovado por unanimidade. 4. Processo n.º 23080.049337/2015-62.

32

Apreciação do parecer da comissão avaliadora, composta pelos professores Cláudio Melo

33

(Presidente), Adroaldo Raizer (EEL) e Nelson Sadowski (EEL), quanto à solicitação de

34

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

35

Marcia Barbosa Henriques Mantelli (EMC). O item foi retirado de pauta, visto que o parecer

36

da comissão avaliadora não foi finalizado. 5. Processo n.º 23080.036215/2015-14.

37

Apreciação do parecer do relator, Prof. Marcelo Menezes Reis (INE), acerca da solicitação de

38

adesão ao Serviço Voluntário da UFSC, junto ao Departamento de Engenharia Mecânica, com

39

carga horária semanal de 20 horas, requerida pelo Prof. Lourival Boehs, tendo como

40

supervisor o Prof. Rolf Bertrand Schroeter. Foi passada a palavra ao Presidente, que procedeu

41

à leitura do parecer do conselheiro relator. Em votação, o parecer do relator, favorável à

42

adesão do requerente ao Serviço Voluntário da UFSC, foi aprovado por unanimidade. 6.

43

Processo n.º 23080.048623/2015-19. Apreciação do parecer do relator, Prof. Flávio Rubens

44

Lapolli (ENS), acerca de solicitação de afastamento do país para realização de estágio pós-

45

doutoral na University of New South Wales (Sydney, Austrália), para o período de 1/1/2016 a

46

31/12/2016, requerida pelo Prof. Daniel Juan Pagano (DAS). Foi passada a palavra à STAE

47

Ana Thaísa Pozzan, que procedeu à leitura do parecer do relator, informando que as

48

atividades didáticas do requerente ficarão a cargo dos professores Eugênio de Bona Castelan

49

Neto e Nestor Roqueiro. Em votação, o parecer do relator, favorável à solicitação do

50

requerente, foi aprovado por unanimidade. 7. Processo n.º 23080.049541/2015-83.

51

Apreciação do parecer do relator, Prof. Agenor Furigo Jr. (EQA), acerca de solicitação de

52

afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na Carleton University (Ottawa,

53

Canadá), para o período de 14/1/2016 a 13/1/2017, requerido pelo Prof. Daniel Santana de

54

Freitas (INE). Foi passada a palavra ao Prof. Rômulo Silva de Oliveira, que procedeu à leitura

55

do parecer do relator, informando que as atividades didáticas do requerente ficarão a cargo

56

dos professores Mauro Roisenberg e Juliana Eyng. Em votação, o parecer do relator,

57

favorável à solicitação do requerente, foi aprovado por unanimidade. 8. Processo n.º

58

23080.023609/2015-02. Apreciação do parecer do relator, Prof. Rogério Cid Bastos (EGC),

59

acerca de solicitação de afastamento do país para realização de estágio pós-doutoral na

60

Université Montpellier 2 (Montpellier, França), para o período de 15/2/2016 a 14/2/2017,

61

requerida pelo Prof. Eduardo Augusto Bezerra (EEL). Foi passada a palavra ao Prof. Mario

62

Antonio Ribeiro Dantas, que procedeu à leitura do parecer do relator, informando que as

63

atividades didáticas do requerente poderão ficar a cargo de seis professores indicados pela

64

Chefia do Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica na folha n.º 85 do processo

65

físico. Em votação, o parecer do relator, favorável à solicitação do requerente, foi aprovado

66

por unanimidade. Ato contínuo, a Presidência retomou a palavra e deu por encerrada a Sessão,

67

da qual, para constar, eu, Stefani de Souza, Secretária Executiva da Direção do Centro

68

Tecnológico, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e

69

demais membros presentes. Florianópolis, 17 de novembro de 2015.

