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ATA N.º 11 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
 

                    Ata da Sessão Ordinária da Câmara de Ensino de 
Graduação, realizada em 11 de agosto de 2010, às 
9 horas, na “Sala Ayrton Roberto Oliveira”. 

 
      

Aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às nove horas, reuniu-se a Câmara de 1 
Ensino de Graduação, convocada por meio do Ofício Circular n.º 11/CEG/2010, com a presença 2 
dos(as) Senhores (as) Conselheiros (as): Jaime César Coelho, José Ernesto de Vargas, Inês 3 
Beatriz da Silva Rath, Patrícia Haas, Pedro Luiz Manique Barreto, Jonny Carlos da Silva, Renato 4 
Lucas Pacheco, Maria Marta Leite, Nelson Casarotto Filho, Alcir Luiz Dafré, Cláudia Pellegrini 5 
Drucker e Beatriz Hanff e dos Convidados: Professor Sérgio Peters e o Pesquisador Institucional 6 
Senhor Sérgio Pinto da Luz, sob a Presidência da Professora Yara Maria Rauh Müller, Pró-7 
Reitora de Ensino de Graduação. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou os 8 
Conselheiros e deu por aberta s sessão. Ato contínuo, justificou a ausência dos Conselheiros: 9 
Josiane Rose Petry Veronese, Tereza Cristina Rozone de Souza e Elio Petroski. Em seguida, 10 
submeteu à apreciação a ordem do dia. Foram retirados de pauta os itens: 2. Processo n.º 11 
23080.0129030/2009-13, por ter sido baixado em diligência em sessão anterior e ainda não 12 
retornou à Câmara de Ensino de Graduação. 4. Processo n.º 23080.020749/2010-33 e 8. Processo 13 
n.º 23080.020235/2010-51, a pedido dos respectivos Conselheiros Relatores. A Conselheira 14 
Cláudia Drucker solicitou inversão de pauta do item cinco, que passou a ser o item três da pauta. 15 
A Presidência solicitou a inclusão do assunto Cadastro de Cursos no Sistema E-MEC. Não 16 
havendo manifestações contrárias, deu-se início à ordem do dia, sendo relatados os seguintes 17 
pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação das atas das sessões ordinária e extraordinária, 18 
realizadas em 14 e 19 de julho de 2010. Os citados documentos foram aprovados por 19 
unanimidade, com retificações. Em seguida, a Presidência passou a palavra ao Pesquisador 20 
Institucional, Sérgio Pinto da Luz, que falou sobre o Cadastro de Cursos – Sistema E-MEC, o 21 
qual trata da denominação dos Cursos de Graduação. O Pesquisador explicou que os cursos que 22 
ainda não possuem denominação terão trinta dias, a partir da divulgação de Portaria daquele 23 
Ministério, para se manifestarem em relação ao assunto, caso contrário o próprio MEC irá 24 
nomeá-los. A Presidência manifestou-se dizendo que trouxe o tema para esta sessão, pois, além 25 
do caráter informativo, será nesta instância que serão avaliados os Projetos Pedagógicos dos 26 
Cursos de Licenciatura e Bacharelado, e é necessário que esta Câmara tenha clareza no momento 27 
de avaliar se o projeto é inovador. A Presidência informou ainda que a Portaria que trata do 28 
Núcleo Docente Estruturante está sob análise final na Procuradoria Federal e que em breve será 29 
encaminhada a todas as Coordenadorias. Findadas as discussões, agradeceu ao Senhor Sérgio 30 
Pinto da Luz pela presença e esclarecimentos prestados. Em seguida, deu-se continuidade à 31 
sessão, sendo relatados: 3. Processo n.º 23080.020008/2010-25 - Felipe Ivan Daniel interpõe 32 
recurso contra decisão do Conselho da Unidade do CCS que homologou resultado do concurso 33 
referente ao Edital n.º 020/DDPP/2010 - Prof. Adjunto - Odontologia - Campo de Conhecimento: 34 
Clínica Odontológica. Após leitura do Parecer e discussão, em que foi identificado que durante o 35 
processo do Concurso não foi preservado o anonimato do candidato, a Câmara de Ensino de 36 
Graduação aprovou por maioria o Parecer n.º 215/CEG/2010, da Conselheira Relatora Cláudia 37 
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Pellegrini Drucker, pelo deferimento do pedido do requerente, ou seja, pela anulação do 38 
concurso. 4. Processo n.º 23080.003528/2010-73 - Apreciação e Aprovação da Portaria que 39 
autoriza os tutores dos Polos dos Cursos de Graduação da UFSC, modalidade a distância, a 40 
exercerem a atividade de Orientação de Estágios. O Conselheiro Relator explicou que havia 41 
encaminhado os autos à Procuradoria Federal para análise, e que seu Parecer acompanharia o 42 
exarado naquela instância, o qual conclui que: “1. Não há que se aventar a possibilidade de 43 
demandas judiciais na busca de direitos trabalhistas com fundamento no desvio de função, pois a 44 
participação do tutor no processo de ensino e aprendizagem na modalidade a distância, como um 45 
dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica, está devidamente delineada nas 46 
normas que regem a matéria, às quais se vinculam o projeto pedagógico de cada curso e o 47 
respectivo termo de compromisso firmado pelas partes (UFSC e Tutor). 2. A atuação do tutor nos 48 
estágios não fere o disposto no inciso III art. 7.º da Lei n.º 11.788/2008, pois a responsabilidade 49 
pela orientação caberá, em última instância, ao professor da disciplina, uma vez que se dará sob a 50 
sua supervisão. 3. A emissão de portaria autorizando os tutores dos pólos a exercerem atividades 51 
de orientação de estágio apresenta-se desnecessária, pelas razões expostas nos itens anteriores”. 52 
A Câmara de Ensino de Graduação aprovou por unanimidade o Parecer n.º 216/CEG/2010, do 53 
Conselheiro Relator Alcir Luiz Dafré, pelo indeferimento da solicitação. 5. Processo n.º 54 
23080.020014/2010-82 - João Batista Dias interpõe recurso contra decisão do Conselho da 55 
Unidade do CCE, que homologou resultado do Concurso referente ao Edital n.º 020/DDPP/2010 56 
- Professor Adjunto: Expressão Gráfica - Campo de Conhecimento: Desenho Técnico e 57 
Modelagem Geométrica. A Câmara de Ensino de Graduação aprovou por unanimidade o Parecer 58 
n.º 217/CEG/2010, do Conselheiro Relator Nelson Casarotto Filho, pelo indeferimento do pedido 59 
do requerente. 6. Processo n.º 23080.019790/2010-30 - Paulo Francisco do Carmo interpõe 60 
recurso contra decisão do conselho da unidade do CCE, que homologou o resultado do concurso 61 
referente ao Edital n.º 020/DDPP/2010 - Professor Adjunto: Expressão Gráfica - Campo de 62 
Conhecimento: Desenho Técnico e Modelagem Geométrica. A Câmara de Ensino de Graduação 63 
aprovou por unanimidade o Parecer n.º 218/CEG/2010, do Conselheiro Relator Nelson Casarotto 64 
Filho, pelo indeferimento do pedido do requerente. Durante as discussões sobre o assunto, 65 
sugeriu-se que fosse especificado, na Resolução Normativa n.º 01/CUn/2009, se títulos de 66 
Doutor fora da área de concentração serão pontuados da mesma forma que aqueles pertencentes à 67 
área 7. Processo n.º 23080.024060/2010-51 – Apreciação e Aprovação da Criação/Projeto 68 
Pedagógico do Curso de Graduação em Fisioterapia – Campus de Araranguá. A Câmara de 69 
Ensino de Graduação aprovou por unanimidade o Parecer n.º 219/CEG/2010, do Conselheiro 70 
Relator Jonny Carlos da Silva, pelo deferimento do pedido, devendo ser providenciada e anexada 71 
aos autos a recomendação do Relator: “descrever mais detalhadamente o item instalações, 72 
visando prever uma adequada estrutura, sobretudo laboratorial que deve ser necessária, de acordo 73 
com a demanda de oferecimento de disciplinas”. Definiu-se também que o Curso de Graduação 74 
em Fisioterapia será oferecido no Vestibular UFSC/2011. Durante as discussões sobre o tema, a 75 
Conselheira Maria Marta Leite sugeriu discussão nesta Câmara sobre a diferença do número de 76 
horas e número de créditos para as disciplinas a distância ou semipresenciais. 8. Processo n.º 77 
23080.056238/2008-16 - Revisão Curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 78 
Tecnologias da Informação e Comunicação. A Câmara de Ensino de Graduação aprovou por 79 
unanimidade o Parecer n.º 220/CEG/2010, da Conselheira Relatora Patrícia Haas, pela 80 
“descontinuidade da oferta do curso no período diurno, para um melhor desempenho do ensino e 81 
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reais necessidades a partir do primeiro semestre de 2011.1”. Quanto a não oferta das três 82 
habilitações previstas para o quarto ano opcional, visando a transformá-las gradativamente em 83 
especializações latu-sensu, a Conselheira indicou discussão posterior, inclusive no âmbito da 84 
Câmara de Ensino de Pós-Graduação. Durante as discussões sobre o tema, o Conselheiro Jonny 85 
Carlos da Silva sugeriu que as vagas do Vestibular UFSC/2011 fossem analisadas em função da 86 
relação candidato/vaga dos últimos vestibulares. 9. Homologação das Solicitações de 87 
Revalidação de Diploma de Graduação em Medicina dos seguintes processos: n.º 88 
23080.011358/2008-86, n.º 23080.011279/2009-56, n.º 23080.012340/2008-00. A Câmara de 89 
Ensino de Graduação aprovou por unanimidade os Pareceres n.os149/CEG/2010, 211/CEG/2010 90 
e 212/CEG/2010, pela homologação. Contratação de Professores e Semestre 2010/2. A 91 
Presidência informou que das 166 vagas Reuni e UAB, apenas 81 foram disponibilizadas, e que 92 
as contratações para os Campi, nesse momento, foram priorizadas. Ao final da sessão, a 93 
Conselheira Maria Marta Leite solicitou que fosse revisto o artigo 42 da Resolução n.º 94 
017/CUn/1997. Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença dos Conselheiros 95 
e deu por encerrada a sessão. Para constar, eu, Kátia Denise Moreira, Secretária Executiva dos 96 
Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Senhora 97 
Presidente e demais Conselheiros. Florianópolis, 12 de agosto de 2010. 98 
 


