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SERViçO PUBLICO F'EDERA L
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Centro Tecnológico de Joinvllie

ATÂ a1 ,2Q1 9
REUNIÃO ORDINÁRIA

Sala dos Conselhos - Bloco U
Data
28.Q2.2019

Horária
15:30h

Pauta Aprovada

} Apreciação da ata 08.20 1 8 da reunião arterial

2. Processo 23080.057200/20 t 8-24
Assunto: Afastamento para Doutorado do Profn Vitor Takashi Endo
Relator: Alexandt'e Garfo Brita

Requerente: Dept' de Engenharia da Mobilidade

3. Processo 23080.0670} 0/201 6-53
AssLmto: Afastamento para Doutor'ciclo clo Píofn .lemes Schipinann Egei'
Relator: Rat'ael Cuenca
Requerente: Dept' de Engenharia da Mobilidade

4. Processo 23080.005794/20 1 9-79
Assunto: Alteração do horário de início das aulas dos cursos de graduação no período
matutino
Relatora: Maliane Duarte
Requerente: Direção clo CTJ

5. Informes

Deliberações

A Presidente deu as boas vindas aos presentes e submeteu a Ordem do Dia à apreciação dos presentes,
retirando o item 1. porque a Ata não foi encaminhada para prévia análise dos Conselheiros. Os demais itens
foram aprovados

Item: 2. -.Aprovado por unanimidade o afastamento para DoutoracJo do I'Fofa Valor Takashi Enclo no
período de 25/02/2019 à 21/02/2020. conforme Relato apresentado pelo Conselheiro Alexandre Charro grito.

Item 3. - Aprovado por unanimidade a renovação do afastamento para Doutorado do Pior' .lames
Schipmann Eger, até 28/02/2020, conforme Relato apresentado pelo Conselheiro Ralhei Cuenca.

Itens 4. - Após a apresentação da Relatora, foi aberta a discussão e após vários questionamentos, o Relato

foi aprovado no sentido de que as aulas da manhã iniciem às 08:40h e com relação ao início das aulas do

período vespertino, a Presidente sugeriu que o$ coordenadores ao longo do semestre, realizem cada qual



como julgar adequado. uma avaliação sobre o impacto que estas medidas trazem, a flm de se retomar o
assunto nimplementado neste semestre e que neste per, s mesmas foram aprovadas conforme documento
anexo

item $ - !

$.'i. A Presidente informou que estão buscando uma solução para a menu
junto ao condomínio. uma vez que já passou l ano e a garantia já expiroul

5.2. Conselheiro Râmulo informou que foi confirmada oficialmente a mudança de nome do Curso Bacharelado

Interdisciplinar de Mobilidade para Bacharelado em Ciência e Tecnologia;

5.3. Sobre o Agora -- a Presidente informou que a UFSC é sócia-fundadora e que ele é um instituto sem fins
lucrativos. Disse ainda que a UFSC faz parte do seu Conselho Administrativo e terá também uma diretoria

técnica e que nos próximos dias o Instituto será apresentado a todos formalmente.

5.4. Informou ainda que está sendo montado um setor de psicologia com as 2 profissionais -- Psicóloga
Organizacional Jamile Fantin e Psicóloga educacional Gabriela Bordini para potencializar a oportunidade de

termos profissionais com estas especializaçõesl

5.5. O Conselheiro Lulas Weihmann informou parâmetros para a definição de um Calendário de Reuniões dos

órgãos Colegiados, Conselho da Unidade e do Planejamento Estratégico e perguntou se alguém tinha alguma

sugestão para altera-los; como não houve manifestação, disse que o Calendário será encaminhado a todos

pela Direção.

5.6. A propósito da recepção aos calouros, a Presidente solicitou que atentem para que as atividades não

extrapolem ações de trote solidário e que estariam organizando uma data para a apresentação da UFSC a eles

e que provavelmente seria no dia 14/03

Não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião e eu, Amariiis Laurenti. lavrel a presente Ata q vai

assinada por mim e pelos presentes.

tenção dos ares condicionadose nn
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11 Lucas Weihmann
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Luciana Reginato Dias

Maycon Pscheidt

Alexandro Carro Brita

Renato C)ba
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Tanta Sauter Possamai

Valéria Be11nack

Vitória da Silvo Rosa
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SERVIÇO PUBLICO FEDEliAL
UNIVERSIDADE FE»ORAL DE SANTA CATARINA

CONSELHO DA UNIDADE
CAMPUS DEJOINVILLE

» Centro Tecna]ógico de ]oinville

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO TECÜOLÓalCO DE JOINVILLE

DIA 28/02/2019

:Y!:=n=:H7 [ "":
Diretor Geral - Presidente do Conselho Cana Resina Salva

Carvalho Pinto

Vice-D.iretor Lucas Weihmann

Diretor Administrativo, em exercício

Chefe do Departamento de Enges da
Mobilidade-T i Fujarra

M' C/lega do Oepa'teme-to de Eng's da rh/ago ,4nton/o F/orent/n

Coordenador do Curso Bacharelado l Rõmulo Alberto Castillo
Interdisciplinar -T l Cardenas

Sub Coordenador do Curso Bacharelado \ Andréa Holz Pfutzenreuter

Coordenador do Curso de Engenharia Evandro Cardoso da Silva

Sub Coordenador do Curso de \ Antonio de Assim Bruto

Engenharia Ferrava(iria - S \ Neto

Coordenador do Curso de Engenharia de Marcelo Heidemann

;=:==:=:H===.. ".':,'-,.««-.*

Coorlenador do Curso de Engenharia Luas Fernando Feres C

S«b. ord." 'ío C«"' d' V/«ia« L//ía« So.th'

CoardenadordoCurso de Engenharia Modesto Hurtado Ferrer AC; 5.É=: /\.i 7" &.

Sub Cóorder7ador do Curso de 5érg/o Juních/ /depara

Coordenador da Curso de Engenharia Diego Santos Greff

Sub Coordenador do Curso de \ Milton Evangelista de
Engenharia Mecatrânica -- S \ Oliveira Filho

Coordenador do Curso de Engenharia de Cristiano Vasconcellos
Transporte e Logística -T Í Ferreira
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Sub Coordenadordo Cursa de
Engenharia de Transporte e Logística -S

Coordenador do Curso de Eng(!hharia
Aeroespacial -- T

Sub Coordenadord8 Curso de
En genharía Aeroespacial--$

Coorderlador de Pós-Graduação em
Engenharia e Ciências Mecânicas- T

$ub Coordenador de Pós-Graduação em
Engenharia e Ciências Mecânicas -- $

Coordenador de Pós-Graduação em Ente
de Sistemas Eletrõnlcos -- T

Sub Coordenador de Pós-Graduação em
Engg de Sistemas Eletrênicos -- S

Representante do Centro na Câmara de
Pesquisa da UFSC -- T

Representante do Centro na Câmara de
Pesquisa da UF$C-- S

Representante do Centro na Câmara de
Exterlsão da UFSC - T

Representante do Centro na Câmara de
Extensão da UFSC-$

Representante do Centro no CUn-T

Representante do Centro na CUn - $

Representante dos $TAEs - T

Representante dos STÂEs - $

Representante dosSTAEs-T

Representante dos STÂEs - $

Representante do Corpo Discente - T

Representante do Corpo Discente - S

Representante do Corpo Discente - T

Representante do Corpo Discente - $

Representante do Corpo Discente - T

Representante do Corpo Discente - $

Christiane Wenck
Nogueira Fernandes

Rafael Gígena Cuenca

iuan Pablo de Elmo Costa
Salazar

Regas Kovacs Scalíce

cedro Pauío deAndrade
iunior
Aiexandro Garra Brit

Giün Rlcardo Berkenbrock

Wagner Maurício
Pachekoski

Kíeber Vieira de Paio.

Renamo Oba

Antânío Ol:aviado
Dourado

Silvia Lopes de Sena
Taglialenha

RafaeIGallina Delito.

Mariane Duarte

Luciana Reginato Dia

Maycon Pscheidt

Rogélio PaulinoLuetke

Vitória da Silvo Rosa

rabi(ino Luz Fossati
Ventura

Beatriz Pauta f:ieidkírcher

Matheus .rosé Alcanti

Andrei de Sauza Bonelii

Eduardo Mlcaei Bastezini
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;UNIVE:RSIDADE::F;EDEIRA:L DE SATNTA CATARINA
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PROGRAMA DE PÕS&GRADUAÇÃO EM ENGENHAlíIA DE SISTEMAS .ELETRÕNICOS
;PétII;II:IIIBÚÊIhéSÉ PàIIk ? UFSC/CãM;IJ'Üé JÓIrtÜI:IIé =1 B;IÓéÓ U; IISà:Iá UI150

Rua Dona Francisca, 8300, Pirabeiraba - Joinvillé/SC.CEP: .89.219-600
TELEFONE (048) 3721-4884 / 7342 ou (047) :i204-7422

ppgese@contato . uf=c .br

íPPÇ;ES:E

Jainville,22 defevereiro de 2019

MEMORANDO 03/2019/CPPGESE

De: Coordenação do PPGESE

Para: Direção do CTJ

;?'

: i-

i }: :* , " 'g l l

::l! 'i-:':':-:i: :::Éí l

AsÉlinto: relato ao Conselho da Unidade do Processo 23080.057200/2018-24

pfastahento em tempo integral do docente .Vitor Takashi Endo para formação em nível
de doutorado

ã.::

#:'

Prezado.Sr. Vice-Diretor do CTJ, Prof. Dr. Lucas Weihmann

CONSIDERANDO:

l a solicitação do Prof., Vitor Takashi Endo para afastamento integral com ülns de
realização/con.clusão de curso de doutorado na Programa de Pós-Graduação em Engenharia

Mecânica da UFSC, sub-área Análise e Projeto Mecânico, no período. de 25/02/2019 a

21/02/2020 (flhs. l a 45), constando, inclusive, o Termo de Compromisso do docente (flhs. 5 ê 6)

em conformidade com a Resolução l:l/CUn/97 que regula os afastamentos de,longa duração de

doeentesl . .

a aprovação unânime da solicitação no Colegiada Delegado do EMB, ocorrida em 07/12/2018,

conforme Ata 12.2018 daquele Colegiada, mediante relato do Prof. Dr. Diego Santos Greff (flhs.

46 a 50);

aprovação ad-referendum da solicitação na CPPD, aos 04/ÓI/2019. pelo Prof. Marcos Vinícius

Ferraro, presidente da respectiva Comissãol

i.Üir:
: Ê '

úi;ill:
:t . '

2.
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:i ):iÊ

Assinatura Digital:

{"iv":"R/b5i'lX+QXmc2ArâFh14YQ"

"key":"RB3eDcPmR5áK87GROQvw/UrPz#(jmycigbiaNLTDViM",

'sala":"ewFNDPXajME",

"ct": "fMGmGtSIUaN+aYtFisUk8cl M l s8dX060GXhGdGB6YBm5j'}
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'ae açor:aQ corri;a ixesoiucao l l/CUn/971

importância da área de formação pretendida pelo solicitante dé átiüidàdééescopo dé
:lIDei:l'l:llen ensiricpe extensão .do CTJ EM'B

importância para Centro Tecnológico de Joinville dó Departamento de Engenharias dé

Mób;ilidàdé dé que sejam envidados :os esforços necessários para que máximo possível
;.-::

'an

seus docentes atinjam formação em nívelde doutorado

sou de parecer EAVQRAVEL.à concessão de afastamento em regime de tempo .integral ao docente

Prof. .Vitor Takashi Endo para realização/conclusão de curso de doutorado na área de Análise e
Projeto Mecânico do Programa dp Pós-Graduação em Engi

É o teor do memorando,
Prof. Dr. Alexandro Gorro Brita

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Sistemas Eletrânicos

; ;;l:il
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SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL
tJNIVERS]DADE FEDERal DE Sj\LATA:CATAR]NA

CE}WRO TECNOLÓGICO DE;Jõilq:$:ELE
Rua R. Dona Francisca, 8300 - Disüito Indusüial - CEP 89219-600 - JOINVILLE - SC/BRAZIL

TELEFONE (47) 3461-5900 Ramal 7492 '

RELATO

Joinville,25 dêfevereiro de2019
i ll fi

Ao Conselho. da Unidade

Assunto: Apreciação do relatório de atividades desenvolvidas..durante o afastamento
parafomlaçãoesolicitaçãodeprorrogaçãodoafastamento. , « .:

Relator! RafaeIGigena Cuenca : ' ~
Processo: 23080.067010/20í6-53
Solicitante: Jamçs SchiÍ)úann Eger

l li i::li

;f:e=

Da Solicitação:

O Professor games Schip.mana Eger solicita prorro94çãl) pelo prazo de 12 meses do
afastamento para fomiação a nível de doutoradona área de Engenharia Mecânica, nâ
subhea Metrologia e Instrumentação, na .Universidade Federal de ,Santa Catariüa
campus Florianópolis. Da :mesma comia, o solicitante entrega o relatório anual de
aüvidades, relativo ao período de março de 2018 à novelhbro de 2018.

Da*análise:

i'iã:'

Considerando a Resolução ll/CUN/9?, qüe dispõe sobre os aíàstamento de (furta,
.média e longa duração, .e que o departamento não possui um PDCI), aprecia:se que:

ii:ll!

;, :
e o solicitaüte tem nível. de fomlação de mestre, e o afastamento para formação é

para obtenção de üvel de doutorado, nas algas de interésée do departamento
e que não havia se afastado anteriormente. Estando êm acordo,cóm os incisos;
A-+ zlo Rlo R0o . R2o ,

Ju&. )yx )'yn .vy-J ' . .

o soliêitante está renovando seu afastamento. sõmad0 24 meses de afastamento.
em .março de 2019, e, a formação se iniciou em 11/08/20:17, de acordo o
histórico escolar. O Art. 6'. da résoluçãç) pemlite um período máximo de 48
meses. Dessa íomlã a renoúaçãó respeita os prazos máxiihos.

© : considerando o bolicitante, ao renovar seu afastamento ,em março de 2018,
também mudou ó afastamento de integral para parcial. Dessa forma, .o
depaüaiüento pode atribuir atividades de ensino ao soliçitante, como
permitido pelo. Art.: 6' $3', não .impactando nos encargos didáticos dos
professores dó departamento.

+ o solicitaiite entregou o relatório. de atividades com antecedência de 4 meses,
respeitando o prazo definido pelo Art. 12' e o mesmo foi aprovado pelo
departamento, em dezêntbro de'2018, Como solicitado pelo 12' $1', dando o
direito a renovação do afastamento. .

: :.l . ;'."f.'
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© em dezêtnbro de 2018 o departamento aprovou, tanto o relatório de
.atividades quanta o pedido de renovação do alastaiüento.

e o EMB tem como meta estratégica que seus docentes tenham.todos a titulação
de dõütorado.

:: liã;!

i;:i ;ll:.i: =iilll:;l l: ;:: :liiii'::l l:;i
1: :.::i; ;:.-i;:ii;) :i-i-i : l-i-:;-i-i-;':;-ii'::=i l-:;-:

Considemndo os dispostos neste relato, o relator é íüvorável à renovação
afastamento do solicitanté pelo prazo solicitado de 12 meses.

I'.l: : :l: .'l.ll:-
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Prof. Rafael Gigena Cuenca
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SERVIÇOPÚBLICOFEDERAL
MmlSTÉNO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.ANTA CATARINA
Centro Tecnológico de Joinville

RELATO '

;".-.::

; :: : : : : :;i:il::!:: :'; :
. l :'

Joinville, 19 fevereiro de 2019

Relatou: AaFi=le DuaNe do início das aulas dós cursos de graduação no período !matutino no CTJ
Solicitante: Direção do CTJ
Processo: 23080.005794/20 1 9-79

1--1)a Solicitação

A Direção do CTJ solicita a alteração do horário das aulas dos cursos de graduação no ano de 20 ] 9
conforme segue: « ' '

' :::. .

' .'

1 ) aulas com início às 7h30min - sem alteração
2) aulas com início às 8h20min - horária deinício alterado para às 8h40min
3) aulas caiu início: às 9h} Omin - horário de início alterado para às 9h30min
4) Intervalo:pensa a ser das 1 01120min às 1 0h30mín
5) aulas com início às 10hl Omin - horário de início alterado para às 1 0h30min
6) aulas com início às 1 1 h00min - horário de início aitemdo para às l l.h20nlin

O témlíno do temo da manhã passa a ser às 1 2hl Omin. O tumo da tarde permanece nos horários
regulares.

Em relação aos autos, integra este relato parecer com o estudo sobre a alteração do horário de início

das aulas das 8h20min para 8h40min, desenvolvido pelas professora Francielly Hedler Staudt, Simone
Beoker Lopes e Andréa H. Püützellreuter.

11 -- Da Análise

O estudo realizou um comparativo entre os horários de chegadas (tos ânlbus de transporte público e a
informação. fornecida por usuários do sistema abavés de entrevistas; o objetivo foi verificar Q atendünento ao
horário de inicio de aulas. Concluiu-se pela manutenção do horário das aulas com início às 8h40min para não
haver prquízos aos alunos que utilizam õnibus como meio de transporte pma*chegarem à universidade.

.'- ; " . .

:-: '..' .' .::.

. ...} .'

." ' .

H
- .'- . ;

' .;:'.:

a

111 - Do Voto

Pelo exposto, sou de parecer favorável a alteração do horário de início das aulas do período
matutino, conforme sugestão apresentada pelo parecerjá cÉtàdo.

Cordialmente,

Conselheira Mariane l)uarte
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} A})reclação da aTa 08.20 1 8 da reunião anterior

2. Processo 23080.057200./20 1 8-24
Assunto: Aüstanlento para Doutorado do Profn \fitar Takashi Endo
Relator: Alexalldre Gado Biito
Requerente: De])I' de Engenharia da Nflobil iclacle

3. Processo 23080.0670 }0/2(}] 6-53
Assunto: Afastamento para Doutorado do f)rof" games Schipmann Eger
Relattlr: Ralhei (.uenca
Requerente: Della' de Engenharia da Mol)ilidade

4, P:í oçesso 23080.(.}03794/2{) } 9-79
Assunto: Alteração do horário de início elas aulas dos cultos cle graduação
no período matutino
Relatora: h4arãa11e D\!arte

Requerente:[)ilação do(=TJ
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