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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 
Ata da sessão ordinária da Câmara de Graduação 

realizada em 10 de setembro de 2014, às 8h30min 

horas, na sala Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, 1 

reuniu-se a Câmara de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2 

convocada por meio do Ofício Circular nº 11/2014/CGRAD, em caráter ordinário, para 3 

apreciação e deliberação das matérias constantes da pauta, anteriormente preparada e enviada a 4 

todos, via correio eletrônico. Fizeram-se presentes à sessão os conselheiros Luis Alejando 5 

Vinatea Arana, Kieiv Resende Sousa de Moura, Sérgio Nunes Melo, Áureo Mafra de Moraes, 6 

Ricardo Lucas Pacheco, Gabriel Coutinho Barbosa, Jeremy Paul Jean Loup Deturche, Celso Yuji 7 

Matuo, Josiane Rose Petry Veronese, Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, Ernesto Fernando 8 

Rodrigues Vicente, Janaína das Neves, André Luis da Silva Leite, Sônia Maria Hickel Probst, 9 

Luís Alberto Gomez, Renato Lucas Pacheco, Vitório Bruno Mazzola, Paulo Roberto Bernardo e 10 

Silva, Pedro Westphal Nunes e Diego Ossido Alves, sob a presidência do Pró-Reitor Adjunto de 11 

Graduação, Rogério Luiz de Souza. Ausentes, justificadamente, Julian Borba, Maria Risoleta 12 

Freire Marques, Paulo Ricardo Berton, Ricardo Soares Stersi e Frederico Maragno Reinheimer. 13 

Após verificação do quórum, o presidente declarou aberta sessão. Na oportunidade, empossou o 14 

Professor Ernesto Fernando Rodrigues Vicente para, na qualidade de titular, representar os 15 

Coordenadores de Curso de Graduação do Centro Socioeconômico na Câmara de Graduação, 16 

com mandato a expirar-se em 2 de agosto de 2016, conforme Portaria nº 1579/2014/GR; a 17 

professora Marialice de Moraes para, na qualidade de suplente, representar os Coordenadores de 18 

Curso de Graduação do Centro Socioeconômico na Câmara de Graduação, com mandato a 19 

expirar-se em 2 de agosto de 2016, conforme Portaria nº 1578/2014/GR; o professor Luis 20 

Alberto Gomez para, na qualidade de titular, representar os Coordenadores de Curso de 21 

Graduação do Centro Tecnológico na Câmara de Graduação, com mandato a expirar-se em 16 de 22 

abril de 2015, conforme Portaria nº 1652/2014/GR; a professora Sônia Maria Hickel Probst para, 23 

na qualidade de titular, representar os Coordenadores de Curso de Graduação do Centro 24 

Tecnológico na Câmara de Graduação, com mandato a expirar-se em 5 de agosto de 2016, 25 

conforme Portaria nº 1649/2014/GR; o professor Hugo Moreira Soares para, na qualidade de 26 

suplente, representar os Coordenadores de Curso de Graduação do Centro Tecnológico na 27 

Câmara de Graduação, com mandato a expirar-se em 2 de agosto de 2016, conforme 28 

1650/2014/GR; o professor Gabriel Coutinho Barbosa para, na qualidade de titular, representar 29 

os Coordenadores de Curso de Graduação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas na 30 

Câmara de Graduação, com mandato a expirar-se em 11 de dezembro de 2015; a professora 31 

Maria Eugênia Dominguez para, na qualidade de suplente, representar os Coordenadores de 32 

Curso de Graduação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas na Câmara de Graduação, com 33 

mandato a expirar-se em 11 de dezembro de 2015; o professor Vladimir Arthur Fey para, na 34 

qualidade de suplente, representar os Coordenadores de Curso de Centro Socioeconômico na 35 

Câmara de Graduação, com mandato a expirar-se em 3 de agosto de 2016, conforme Portaria nº 36 

1755/2014/GR; Retificação da Portaria nº 1436/2014/GR do Conselheiro Paulo Ricardo Berton, 37 

modificando a representação do Centro de Comunicação e Expressão na Câmara de Graduação, 38 

de Suplente para Titular com mandato a expirar-se em 1 de agosto de 2016; Retificação da 39 

Portaria nº 1535/2014/GR do Conselheiro Sérgio Nunes Melo, modificando a representação do 40 
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Centro de Comunicação e Expressão na Câmara de Graduação de Titular para Suplente com 41 

mandato a expirar-se em 1 de agosto de 2016. Ato contínuo, o Presidente desejou boas-vindas a 42 

todos. Dando prosseguimento, o presidente procedeu à leitura da ordem do dia, que passou por 43 

modificações sendo enumerada. Assim, com a aquiescência do Colegiado, a alteração da pauta 44 

foi aprovada, e seguiu-se a discussão e votação das matérias dela constantes, consoante 45 

consignado adiante. Item 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão realizada em 13 de 46 

agosto de 2014. O documento foi aprovado por unanimidade, com sugestões do conselheiro 47 

Renato Lucas Pacheco. Item 2. Processo nº 23080.028534/2014-67 - Apreciação de recurso 48 

administrativo interposto por Jader Nones ao concurso público na área/subárea de 49 

conhecimento Fisiologia/Anatomia do Departamento de Zootecnia e Desenvolvimento 50 

Rural, conforme Edital nº 175DDP/2014, para provimento na Carreira de Magistério 51 

Superior/UFSC, sob relato do conselheiro Jeremy Paul Jean Loup Deturche. O relator explicou 52 

que o argumento do requerente se baseia na análise dos critérios de avaliação estipulado pelo 53 

edital de abertura do processo seletivo, e alega que sua prova, a) “é capaz de demonstrar domínio 54 

e precisão do conhecimento, integrando as áreas de anatomia e fisiologia, objeto do concurso”, e 55 

que b) “O conteúdo apresenta precisão lógica e coerência, estando os temas abordados em 56 

acordos com o solicitado e previsto no edital”. Consta ainda no processo n°: 23080.02581/2014-57 

17 a cópia da prova realizada. A banca examinadora, no dia 04 de junho de 2014, respondeu a 58 

essa consideração  do requerente explicando que, após reavaliação do conjunto das provas, o 59 

candidato não expressou “domínio sobre o conteúdo das questões” e “demostrou enorme 60 

dificuldade de expressão, com incorreções linguísticas, baixa capacidade de construção e 61 

organização do texto” e que por essas razões foi mantida a sua nota inicial (resposta da banca no 62 

processo nº 23080.025081/2014-17). Essa resposta da banca foi avaliada pela Prof.ª Maria José 63 

Hötzel que, após análise dos documentos, incluída a prova do candidato, emitiu um parecer 64 

contrário ao recurso do candidato, que foi aprovado por unanimidade na reunião do Conselho de 65 

Unidade no dia 11 de junho de 2014. Frente a essa resposta, o candidato entrou com um segundo 66 

recurso diretamente  à Câmara de Graduação, reafirmando a sua discordância em relação às 67 

afirmações da banca relativamente ao conteúdo da prova e  à clareza de expressão escrita. Esse 68 

recurso solicita, então, detalhamento e esclarecimento sobre as afirmações da Banca. Nesse 69 

mesmo processo consta ainda uma carta do Prof. Sergio Augusto Ferreira de Quadros, presidente 70 

da comissão examinadora, refirmando a posição da banca e citando alguns trechos da prova que 71 

exemplificam e justificam  sua decisão. Assim são listados  três exemplos: P2: um erro de 72 

concordância e de conteúdo “....Os testículos (faz parte do aparelho reprodutor feminino)” P19: 73 

“Alimento é tudo que pode ser digerido e absorvido pelo organismo. Nesse caso uma esfera de 74 

alumínio pode ser digerida. Esta no entanto, não pode ser digerida e, por isso, não é considerado 75 

alimento” P25: um erro de conteúdo ao afirmar que “os equinos não possuem bile”, considerado 76 

pela banca um erro grave, já que o que os equinos não possuem é vesícula biliar (apontado como 77 

conhecimento de graduação pelo presidente da banca). Acompanham essa carta cópias das 78 

páginas da prova onde constam os trechos citados. Em seu parecer conclusivo, o relator ressalta 79 

primeiramente que a banca tem soberania na avaliação das provas escritas e na aplicação dos 80 

critérios de julgamento listados na Resolução Normativa nº 34/CUn/2013 (artigo 51). Em 81 

segundo,considera que a banca examinadora respondeu de maneira satisfatória às solicitações do 82 

requerente, demonstrando com clareza as razões da obtenção da nota 3,83 (ressaltando a 83 

homogeneidade das notas dos membros: notas de 4,4 e 3,5), em conformidade com a aplicação 84 

rigorosa dos critérios estipulados no Edital e na Resolução Normativa n° 34/CUn/2013. Devido a 85 

essas considerações, o presente parecer é desfavorável à solicitação do requerente quanto à 86 

reconsideração de notas obtidas na prova escrita. A Câmara de Graduação discutiu a matéria e, 87 

após, acompanhou o voto do relator pelo indeferimento do recurso apresentado por Jader Nones 88 

e aprovou o Parecer de nº 72/2014/CGRAD. Item 3. Processo nº 23080.029137/2014-11 - 89 

Apreciação de recurso administrativo interposto por Rodrigo de Campos Macedo ao 90 



  

3 

concurso público na área/subárea de conhecimento Administração/Administração de 91 

Setores Específicos (Administração Rural), conforme Edital nº 175DDP/2014, para 92 

provimento na Carreira de Magistério Superior/UFSC, sob relato do conselheiro Jeremy 93 

Paul Jean Loup Deturche. O relator leu o documento, explicou a motivação do recurso e, após, 94 

manifestou-se que “em consonância com o parecer do Prof. Aparecido Lima da Silva, relator do 95 

processo no Centro de Ciências Agrárias, aprovado por unanimidade em 09 de julho de 2014, 96 

considero que a banca examinadora, respondeu de maneira satisfatória ao candidato a respeito 97 

dos pontos 1 e 2 de seu recurso, ou seja em relação a discrepância entre as notas do projeto de 98 

atividade acadêmica e sobre a pontuação da prova de título. Porém ressalto que a argumentação a 99 

respeito da nota efetivamente obtida pelo candidato nessa mesma prova de título faz aparecer um 100 

dissonância entre a nota atribuída finalmente ao candidato,  6,33 e a nota que consta nas atas do 101 

concurso. Apesar da oscilação ser de apenas 0,01 ponto na nota final e não modificar a 102 

reprovação do candidato (reprovado tanto pela nota final quanto pela nota no projeto de 103 

atividade acadêmica), se faz necessário a efetiva correção da nota no processo. Ressalto também 104 

que o requerente alega que a nota divulgada na sessão pública foi de fato de  6,41 e não de 6,32. 105 

Em relação esse ponto, após assistir a gravação da abertura dos envelopes do resultado final do 106 

concurso, aparece que de fato o que foi anunciado é a pontuação do currículo, no caso o  192,4, a 107 

nota sendo calculada na hora. Inicialmente a nota do requerente foi de fato anunciada como  108 

6,41, mas porque foi aberto o seu envelope em primeiro. Quando um outro candidato ultrapassou 109 

os 300 pontos a nota foi corrigida seguindo a Resolução Normativa em vigor (nº 34/CUn/2013). 110 

A nota final aparece na tabela final projetada na tela após a abertura dos envelopes com  6,32, 111 

conforme as atas. Devido a essas considerações o presente parecer é desfavorável a solicitação 112 

do requerente enquanto a reconsideração da nota do examinador nº1 para o projeto de atividade e 113 

a solicitação de reconsideração da pontuação total e efetiva na prova de título (considero ainda 114 

que a planilha de pontuação do candidato sendo presente em anexo do processo de recurso não 115 

tem outra “planilha” existente). Em relação à reconsideração da nota na prova de título, passando 116 

de 6,32 para 6,41 o meu parecer é também contrário, porém que deveria ser corrigido ou anexado 117 

um corretivo no processo para constar como nota na prova de título 6,33 e não os 6,32.” Após 118 

esclarecimentos da Câmara de Graduação de que nos processos de concurso não existe 119 

arredondamento de nota, mas sim truncamento e que, portanto, a nota final do candidato na 120 

prova de título deve ser mantida conforme as atas como 6,32, e não arredondada, como sugeriu 121 

na sua resposta o presidente da Banca, para 6,33, o parecerista da Câmara ajustou o seu parecer, 122 

concluindo que, portanto, a solicitação “final do parecer não cabe.” A Câmara de Graduação 123 

discutiu a matéria e, após, acompanhou o voto do relator pelo indeferimento do recurso 124 

apresentado por Rodrigo de Campos Macedo e aprovou o Parecer de nº 71/2014/CGRAD. Item 125 

4. Indicação de suplente para representar a Câmara de Graduação no Conselho 126 

Universitário em substituição ao Conselheiro Rafael Victorino Devos. O Conselheiro Ernesto 127 

Fernando Rodrigues Vicente se colocou a disposição para representar a Câmara de Graduação no 128 

Conselho Universitário, na qualidade de suplente. A indicação foi acolhida por todos os 129 

presentes e o nome do Conselheiro Ernesto Fernando Rodrigues Vicente foi aprovado por 130 

unanimidade. Item 5. Apreciação da Minuta de Portaria de Matrícula 2015 da Pró-reitoria 131 

de Graduação (PROGRAD). Em longa apresentação, o Presidente projetou a minuta que 132 

dispõe sobre as normas, o período e o local de realização da matrícula inicial dos candidatos 133 

classificados no Concurso Vestibular UFSC/2015, bem como sobre os procedimentos 134 

administrativos necessários e a documentação exigida. Explanou que, muito embora seja um 135 

documento de competência da Pró-reitora de Graduação, trouxe o documento para apreciação da 136 

Câmara de Graduação no sentido de buscar sugestões que pudessem auxiliá-lo quando da 137 

confecção do mesmo e pediu apoio para a sua implementação. O documento foi apreciado e 138 

incorporará as modificações apresentadas pelo colegiado. Item 6. Constituição de Grupo de 139 

Trabalho para proposição de modalidades de ingresso na UFSC. O Presidente solicitou a 140 
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manifestação dos conselheiros no sentido de montar um grupo trabalho para dar tratamento ao 141 

tema. Para comporem o grupo de trabalho: Julian Borba, na qualidade de Presidente, Paulo 142 

Roberto Bernardo e Silva, Diego Ossido Alves, Áureo Mafra de Moraes, Sérgio Nunes Melo, 143 

Carlos Eduardo Andrade Pinheiro e a Professora Edite Krawulski, da Comissão Permanente do 144 

Vestibular (COPERVE). Item 7. Processo nº 23080.033906/2014-77 - Apreciação da Minuta 145 

da Resolução Normativa 045/CEPE/89 que dispõe sobre a regulamentação do Programa de 146 

Viagens de Estudo na UFSC, sob relato do conselheiro Maria Risoleta Freire Marques. Em 147 

face de exiguidade de tempo, o processo foi retirado de pauta e retornará como primeiro item de 148 

pauta na próxima sessão. Item 8. Processo nº 23080.014195/2013-51 - Revalidação do 149 

Diploma de Ingeniero Mecanico, obtido por Pablo Sebastian Zanon na Universidad 150 

Nacional de La Prata/ Faculdad de Ingenieria (Argentina), com emissão em 12 de fevereiro 151 

de 2010, sob relato do conselheiro Renato Lucas Pacheco. Após  análise documental, o relator 152 

entendeu que o Processo cumpre, do ponto de vista legal, com o estabelecido na Legislação 153 

vigente: Resolução n° 01/02-CES/CNE, de 28 de janeiro de 2002, e Resolução n° 8, de 4 de 154 

outubro de 2007. Ainda, verificou que o requerente atendeu a todos os requisitos exigidos pelas 155 

Legislações pertinentes e que foi devidamente encaminhado. Diante do exposto, o Relator é de 156 

parecer favorável à revalidação do Diploma de Ingeniero Mecánico, conferido a Pablo Sebastian 157 

Zanón, como equivalente ao diploma do Curso de Graduação em Engenharia Mecânica, 158 

oferecido pela UFSC. A Câmara de Graduação votou à unanimidade favoravelmente ao Parecer 159 

de nº 76/2014/CGRAD. Item 9. Processo nº 23080.039564/2014-07 - Revalidação do Diploma 160 

de Doctor em Medicina obtido por Herson Gabriel Campodonico na Universidad de La 161 

República/ Facultad de Medicina (Montevideo), com emissão em 20 de outubro de 2011, sob 162 

relato do conselheiro Renato Lucas Pacheco. O relator explicou à plenária que fez uma consulta 163 

ao requerente, usando o seu endereço eletrônico encontrado no processo, e recebeu o seguinte 164 

esclarecimento: “Caro Renato Lucas Pacheco: Respondendo suas dúvidas. Sou nascido no 165 

Brasil, registado no cartório sob nome Herson Gabriel Campodonico Garcia (RG), sendo que o 166 

sobrenome Campodonico é da minha mãe e Garcia do meu pai. No entanto, tenho cidadania 167 

uruguaia por ser filho de uruguaios (como consta na Certidão de Nascimento), e fui registrado no 168 

Registro Civil para obter o documento de identidade e poder me formar lá. A diferença é que no 169 

Registro Civil uruguaio fui registrado como Herson Gabriel Garcia Campodonico. Segundo a lei 170 

uruguaia (ao contrário da lei brasileira) o primeiro sobrenome registrado é o do pai e logo o da 171 

mãe. O único erro que existe é no CPF. Quando fiz a inscrição faltou ser registrado meu segundo 172 

sobrenome (Garcia). A respeito do processo que consta no INEP, eles solicitam CPF para fazer a 173 

inscrição e registram o candidato da forma que consta nele: Herson Gabriel Campadonico. 174 

Espero ter esclarecido sua dúvida, fico à sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos 175 

posteriores, se for o caso. Att Herson Gabriel”. A troca de mensagens foi acrescentada aos autos. 176 

O Relator ficou suficientemente esclarecido. Conforme excelente despacho do Coordenador do 177 

Curso de Graduação em Medicina – UFSC constatou-se que o requerente foi aprovado no 178 

Projeto REVALIDA 2013. Aparentemente, não houve a designação de uma Comissão de 179 

Avaliação dos Processos de Revalidação de Diploma de Médico Estrangeiro, mas, sua 180 

solicitação de revalidação de diploma obtido no exterior foi apreciada pelo Colegiado do Curso 181 

de Graduação em Medicina, realizada em 28 de agosto de 2014, e aprovada por unanimidade. 182 

Sendo assim, o conselheiro-relator da Câmara de Graduação da UFSC analisou os autos do 183 

Processo e verificou que o requerente atende a todos os requisitos exigidos pelas Legislações 184 

pertinentes e que o processo está devidamente encaminhado. Assim, o Processo cumpre do ponto 185 

de vista legal, com o estabelecido na Legislação vigente: Resolução n° 01/02-CES/CNE de 28 de 186 

janeiro de 2002, Resolução n° 8, de 4 de outubro de 2007 e Portaria Interministerial nº 278/2011 187 

(Revalida). Diante do exposto, o Relator de emitiu parecer favorável à revalidação do Diploma 188 

de Doctor em Medicina, conferido a Herson Gabriel Garcia Campodonico, como equivalente ao 189 

diploma do Curso de Graduação em Medicina, oferecido pela UFSC. A Câmara de Graduação 190 
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acompanhou o voto do Relator e votou à unanimidade favoravelmente ao Parecer de nº 191 

74/2014/CGRAD. Item 10. Processo nº 23080.003997/2014-16 - Revalidação do Diploma em 192 

Giurisprudenza, obtido por Chiara Antonia Sofia Mafrica Biazi na Università degli Studi di 193 

Trento (Trento - Itália), com emissão em 21 de outubro de 2009, sob relato do conselheiro 194 

Renato Lucas Pacheco. O Relator, em uma primeira análise datada de 01 de setembro de 2014, 195 

concluiu que o diploma aparentava não ter sido legalizado por representação consular brasileira 196 

na Itália. Assim, o processo foi baixado em diligência para que a interessada comprovasse a 197 

legalidade do diploma. Em 03 de setembro de 2014 a requerente anexou novos documentos ao 198 

processo, quais sejam: um Certificado de Conclusão de Curso e sua tradução juramentada. 199 

Explicou que a legalização foi feita no certificado original, haja vista o pergaminho no qual o 200 

diploma foi impresso não aceitar tinta de carimbo. A data de conclusão do curso, constante no 201 

certificado, é a mesma data exposta no diploma, e fica claro que o diploma e o certificado se 202 

referem à mesma situação. A legalização foi feita na representação consular do Brasil em Milão. 203 

Este Relator, Conselheiro da Câmara de Graduação da UFSC, analisou os autos do Processo e 204 

verificou que o requerente, com a anexação dos novos documentos, atende a todos os requisitos 205 

exigidos pelas Legislações pertinentes e que o processo foi devidamente encaminhado, 206 

cumprindo, do ponto de vista legal, com o estabelecimento na Legislação vigente: Resolução nº 207 

01/02-CES/CNE, de 28 de janeiro de 2002, e Resolução nº 8, de 4 de outubro de 2007. Dessa 208 

forma, o Relator é de parecer favorável à revalidação do Diploma de Giurisprudenza, conferido 209 

a Chiara Antônia Sofia Mafrica Biazi, como equivalente ao diploma do Curso de Graduação em 210 

Direito, oferecido pela UFSC. A Câmara de Graduação acompanhou o voto do Relator e à 211 

unanimidade votou favorável ao Parecer de nº 73/2014/CGRAD. Item 11. Processo nº 212 

23080.003997/2014-16 - Revalidação do Diploma de Físico obtido por Ricardo Gutierrez 213 

Garces na Universidad de Antioquia (Colômbia), com emissão em 30 de abril de 2008, sob 214 

relato do conselheiro Renato Lucas Pacheco. Constam dos autos do Processo fotocópias 215 

autenticadas do diploma, da ata do “ato de graduação do requerente”, do conteúdo programático 216 

cursado e do histórico escolar do requerente, devidamente reconhecidos como verdadeiros pela 217 

representação consular do Brasil em Medellín, Colômbia. Consta, também, fotocópia autenticada 218 

de sua Cédula de Identidade de Estrangeiro, válida até 20 de dezembro de 2014, e cópia de sua 219 

certidão de nascimento, devidamente legalizada. Em 11 de agosto de 2014, Comissão nomeada 220 

pelo Coordenador do Curso de Graduação em Física, via Portaria nº 01/CCGF/2014, 28 de 221 

fevereiro de 2014, para analisar o presente processo de revalidação de diploma obtido no 222 

exterior, deu seu parecer, indicando que o requerente apresentava os requisitos necessários para 223 

deferir o seu pedido. Esse parecer foi apresentando ao Colegiado do Curso de Graduação em 224 

Física e aprovado por unanimidade em reunião do dia 25 de agosto de 2014. Assim, o Processo 225 

cumpre, do ponto de vista legal, com o estabelecido na Legislação vigente: Resolução nº 01/02-226 

CES/CNE, de 28 de janeiro de 2002, e Resolução n° 8, de 4 outubro de 2007. O conselheiro-227 

relator analisou os autos do Processo e verificou que o requerente atende a todos os requisitos 228 

exigidos pelas Legislações pertinentes e que o processo foi devidamente encaminhado. Diante do 229 

exposto, o Relator é de parecer favorável, à revalidação do Diploma de Físico, conferido a 230 

Ricardo Gutierrez Garces, como equivalente ao diploma do Curso de Graduação de Bacharel em 231 

Física, oferecido pela UFSC. A Câmara de Graduação acompanhou o voto do Relator e à 232 

unanimidade votou favorável ao Parecer de nº 75/2014/CGRAD. Em informes gerais: O 233 

Presidente fez referência à necessidade de alteração da resolução da monitoria, já que uma nova 234 

versão havia sido rejeitada pelo CUn. Ainda de posse da palavra o Presidente informou que a 235 

comissão designada para dar tratamento a reelaboração da Resolução 017/CUn/1997 já começou 236 

a trabalhar e que a intenção é que os membros se reúnam pelo menos a cada 15 dias. Citou, 237 

também, que com a saída da Conselheira Elisana De Carli, a referida Comissão necessita de um 238 

substituto e perguntou quem se disponibilizaria, sendo que o Conselheiro Sérgio Nunes Melo se 239 

colocou à disposição. Abordou a Resolução 053/CUn/1995, que trata da distribuição de carga 240 
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horária de trabalho docente na UFSC. Comentou que a nova Lei de Diretrizes e Bases da 241 

Educação Nacional (LDB) e outras legislações que versam sobre o Ensino Superior recolocaram 242 

novas realidades educacionais, assim como novas atividades pedagógicas que exigem uma 243 

reformulação de práticas e adequações das resoluções internas da UFSC. Continua, além disso, 244 

sistemas mais ágeis e mais confiáveis precisam ser construídos e redefinidos. Citou discrepâncias 245 

que estão acontecendo na UFSC na alocação das cargas horárias para professores em disciplinas 246 

como estágios, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), citando as atividades de administração 247 

de TCC e de coordenação de estágios e as particularidades de cursos como Medicina e Nutrição. 248 

Disse que a Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) irá propor alteração da Resolução 249 

053/CUn/1995 e a adequação do sistema de Planejamento e Acompanhamento de Atividades 250 

Docentes (PAAD) às novas orientações e organização institucional. Na sequência, o presidente 251 

franqueou a palavra ao Conselheiro Renato Lucas Pacheco que comentou sobre a importância do 252 

trabalho realizado pelos membros deste Colegiado para a instituição. Considerou que, como 253 

coordenadores de curso, são membros natos dos Conselhos de Unidade. Porém, os Conselheiros 254 

da CGRAD exercem uma função extra em relação aos demais coordenadores de curso, que pode 255 

incluir, inclusive, a representação da própria CGRAD no CUn. E não recebem horas em suas 256 

portarias para exercer tão nobre função, horas essas que deveriam contar para suas progressões 257 

funcionais. As legislações vigentes não são claras a esse respeito. Mudando de assunto, 258 

mencionou ainda, a questão da padronização dos currículos, em horas aulas ou em horas relógio. 259 

Julga que se faz necessária uma uniformização. Há cursos com o mesmo número de aulas 260 

semanais que indicam 72 horas aulas e outros, 60 horas aulas ao final do semestre. Há duas 261 

possibilidades: 1- um curso contaria aulas de 50 minutos, outro, aulas de 60 minutos; 2- um 262 

curso teria 18 semanas de aulas, outro, 15 semanas. Em qualquer dos casos, há uma mistura de 263 

parâmetros que não deveria existir e já causou problema na totalização de horas para que um 264 

formando requeira sua colação de grau. Nada mais havendo a ser discutido, o presidente 265 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Raquel 266 

Pinheiro, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se 267 

aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 10 de 268 

setembro de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               269 
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