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Parecer dos novos Coordenador e Vice-Coordenador de Pesquisa Pro Tempore do CCB, Professores Carlos 
Frederico D. Gurgel e Gustavo Jorge dos Santos, segundo Portaria no. 120/2020/CCB de 11 de setembro 
de 2020, a ser lido na reunião do Conselho do CCB realizada no dia 25 de setembro de 2020. 
 
Prezados membros do Conselho, 
 
Inicialmente gostaríamos de agradecer a oportunidade de servir ao CCB e a esta Universidade na condição 
de Coordenador e Vice-Coordenador de Pesquisa. Gostaríamos também de agradecer a este conselho 
pela nossa aprovação; ao Prof. Alexandre Verzani Nogueira, diretor do CCB, pela confiança; e as 
Professoras Mabel M.R. Cordeiro e Alexandra Susana Latini, ex-Coordenadora e Vice-Coordenadora de 
Pesquisa por sua gestão e atual apoio à nossa gestão. 
 
A seguir apresentaremos um balanço da pesquisa em nosso centro de acordo com as informações 
disponíveis nos sistemas PAAD e SIGPEX. Lembramos que este relatório é atípico uma vez que estamos 
reportando no segundo semestre de 2020 as atividades de pesquisa referentes ao primeiro semestre de 
2020.  
 
Horas de pesquisa no PAAD (Tabela 1): 
Baseado no PAAD 2020.1 o CCB registra um total de 1838 horas de pesquisa executadas por semana por 
138 (= 84%) docentes (i.e. total de docentes com carga horária de pesquisa no PAAD diferente de zero). 
Os docentes do CCB apresentam uma média de 11.2 hrs de pesquisa /semana/docente (13.2 hrs 
considerando apenas aqueles com carga horária de pesquisa diferente de zero no PAAD). Apenas 16% dos 
docentes não registraram carga horária de pesquisa no PAAD 2020.1.  
 
O BQA apresentou o maior nível de atividade de pesquisa do CCB com: (1) total de 324 horas/semana (= 
18% de todo CCB), (2) média de 16 hrs/semana de pesquisa por docente (17 hrs considerando apenas 
aqueles que registraram hrs de pesquisa no PAAD), (3) maior número de docentes com carga horária de 
pesquisa acima de 18 hrs por semana (65% do departamento), e (4) um dos menores números de 
docentes com carga zero de pesquisa (apenas 1 docente), registrando 95% de seu corpo docente com 
atividade de pesquisa em 2020.1. 
O MOR apresentou os menores números de atividade de pesquisa dentro do CCB para todos os 
parâmetros aqui calculados. Entretanto, no dia 24 de setembro, a Coordenadora de Pesquisa do MOR, 
Profa. Dra. Michelle Tillmann Biz, nos informou que os valores do MOR estão influenciados pela 
recomendação recebida da Coordenação de Extensão do CCB de que deveriam ser registradas no PAAD 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
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apenas a carga horária de pesquisa que os docentes reconhecessem como capaz de ser realizada durante 
a suspensão do regime de trabalho presencial na UFSC devido à pandemia de Covid-19. 
 

Tabela 1. Estatísticas sobre horas de pesquisa por departamento e por docente do CCB, registradas no 
PAAD em 24 de setembro de 2020. Marcado em laranja os maiores valores. Marcado em azul os menores 
valores. 

Departamento 
(no. docentes) 

Total de horas de 
pesquisa/semana 

Média horas 
de pesquisa 
por docente 

No. docentes 
com zero hrs  
de pesquisa 

No. docentes 
com ≥ 18 hrs  
de pesquisa 

% de docentes 
pesquisadores 

BEG  (27) 317 (17%) 11.7 5 9 (33%) 81 
BOT  (18) 182 (10%) 10.1 1 5 (28%) 94 
BQA  (20) 324 (18%) 16.2 1 13 (65%) 95 
CFS  (16) 154 (08%) 9.6 5 3 (19%) 71 
ECZ  (23) 219 (12%) 9.5 3 2 (09%) 87 
FMC  (16) 237  (13%) 14.8 2 9 (56%) 88 
MIP  (24) 275 (15%) 11.4 4 6 (25%) 83 
MOR  (20) 130**(7%) 6.5** 5** 1 (05%) 75 
Total  (164) 1838 (230*) 11.2* 26  (16%) 48  (30%) 84* 

* = média 
** = a coordenadora de pesquisa do MOR informou que os docentes deste departamento decidiram 
registrar no PAAD 2020.1 apenas as horas de pesquisa consideradas por eles passíveis de execução 
durante o período de regime de trabalho remoto durante a pandemia de Covid-19. 
 
 
Projetos de Pesquisa no SIGPEX (Tabela 2): 
Os 164 docentes do CCB atualmente estão envolvidos em 299 projetos de pesquisa ativos no SIGPEX. 
Destes 299 projetos, 276 projetos são coordenados por docentes do CCB e 23 são coordenados por 
docentes de outros centros da USFC. Isso representa uma média de 1,7 projetos por docente (ou 2.0 
projetos/docente considerando apenas os docentes com carga horária de pesquisa diferente de zero no 
PAAD) e média de 34 projetos por departamento. Em 2020, 64 novos projetos foram iniciados (= 23 %), 
dos quais 42 foram iniciados após a publicação da Portaria Normativa No. 353/2020/GR, de 16 de março 
de 2020 que proibiu as atividades de ensino presencial nos campi da UFSC devido à pandemia de Covid-
19. Dos projetos iniciados em 2020, 65% se tornaram ativos após 16 de março de 2020. Lembrando que 
a pandemia foi decretada pela OMS no dia 11 de março. 
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A BQA apresentou o maior número de projetos ativos (44  projetos, = 16%), o maior número de projetos 
iniciados em 2020 (15 projetos), e o maior número de projetos iniciados durante a pandemia (11 
projetos). A FMC e o MOR apresentaram os menores números de projetos ativos (17 e 18 projetos, 
respectivamente, = ~ 6%) e o MOR apresentou o menor número de projetos iniciados em 2020 (=3). 
 
Tabela 2.  Estatísticas referente aos projetos de pesquisa ativos do CCB registrados no SIGPEX, 
organizados por departamento. Marcado em laranja os maiores valores. Marcado em azul os menores 
valores. 

Departamento 
(No. docentes) 

No. Projetos 
ativos 

Início em 2020.1 
(após 16 março) 

No. Projetos 
financiados 

Valores aprovados em 
projetos coordenados 
por docentes do CCB 

BEG  (27) 34 8 (5) 5 (15%) R$ 535.077,00 
BOT  (18) 27 5 (5) 7 (26%) R$ 659.420,80 
BQA  (20) 44 15 (11) 11 (25%) R$ 1.360.118,78 
CFS  (16) 39 10 (6) 7 (18%) R$ 247.680,00 
ECZ  (23) 40 11 (7) 4 (10%) R$ 6.166.736,00 
FMC  (16) 17 3 (2) 2 (12%) R$ 110.000,00 
MIP  (24) 57 9 (5) 17 (30%) R$ 14.292.129,20 
MOR  (20) 18 3 (1) 1 (5%) R$ 28.000,00 
Total  (164) 276 64 (42) 53 (19%) R$ 23.399.161,78 

 
Financiamento de pesquisa (Tabela 2): 
Dos 276 projetos de pesquisa ativos no CCB, 53 (19%) possuem financiamento, que juntos somam R$ 
23.399.161,78. O MIP é o departamento que, no momento, possui o maior número de projetos com 
financiamento e o maior valor total de financiamento (R$ 14.292.129,20). Enquanto que o MOR é, no 
momento, o  departamento com o menor número de projetos com financiamento e com o menor valor 
total de financiamento (R$28.000). 
 
Depois do acima exposto, o coordenador e o vice-coordenador de pesquisa se disponibilizam para 
quaisquer esclarecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Carlos F. D. Gurgel, Coord. Pesq (BOT)   &  Prof. Gustavo J. Santos, Vice-Coord. Pesq. (CFS) 
Data: 25 de setembro de 2020 
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