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ATA N.º 09 DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO. 

 

 

                    Ata da Sessão Extraordinária da Câmara de 

Graduação, realizada em 15 de agosto de 2012, às 

9 horas, na “Sala Ayrton Roberto Oliveira”. 

 

 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, às nove horas, reuniu-se a Câmara 1 

de Graduação, convocada por meio do Ofício Circular n.º 09/CGRAD/2012, com a presença 2 

dos(as) Senhores(as) Conselheiros(as): Rosete Pescador, Maria Risoleta Freire Marques, Marco 3 

Antonio Morgado de Oliveira, Marília Matos Gonçalves, Alberto Oscar Cupani, Paulo Pinheiro 4 

Machado, Nereu Estanislau Burin,  Carlos Eduardo Pinheiro, Sayonara de Fátima Barbosa, 5 

Sirlândia Schappo, Rogério da Silva Nunes, Nelson Casarotto Filho, Renato Lucas Pacheco e 6 

Vitório Bruno Mazzola e do convidado Luiz Carlos Podestá – Diretor do Departamento de 7 

Administração Escolar (DAE), sob a Presidência da Professora Roselane Fátima Campos, Pró-8 

Reitora de Graduação. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou os Conselheiros e 9 

deu por aberta à sessão. Ato contínuo, passou a Presidência dos trabalhos ao Professor Rogério 10 

Luiz de Souza – Pró-Reitor Adjunto de Graduação, o qual explicou que a Pró-Reitora se 11 

ausentava da sessão para atender Oficiais de Justiça do Ministério Público, que solicitavam 12 

resposta sobre denúncias feitas em relação ao Curso de Graduação em Geologia. Na sequência, 13 

justificou a ausência dos Conselheiros Letícia Albuquerque, Cristiano Vasconcellos Ferreira, 14 

Sonia Hess e Ricardo Lucas Pacheco. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia. A 15 

Presidência propôs a inversão de pauta entre os itens dois e três. Não havendo manifestações 16 

contrárias, deu prosseguimento à ordem do dia, sendo relatados os seguintes pontos de pauta: 1. 17 

Apreciação e aprovação das atas das sessões extraordinárias realizadas no dia 4 e 18 de julho de 18 

2012. Os documentos foram aprovados por unanimidade. 2. Processo n.º 23080.025927/2012-19 

57 - Betina D’Avila interpõe recurso contra decisão do Conselho da Unidade do Centro Sócio-20 

Econômico, que indeferiu solicitação de encerramento e validação de disciplina. A Presidência 21 

passou a palavra ao Conselheiro Relator Alberto Oscar Cupani que, antes de iniciar a leitura de 22 

seu Parecer, fez breve explanação sobre o solicitado pela requerente, que consistia basicamente 23 

no encerramento da disciplina DDS 5632 (Estágio Curricular Obrigatório II) e validação da 24 

disciplina DDS 5127 (Supervisão de Estágio Curricular Obrigatório II), em condições 25 

excepcionais. De fato, a requerente não havia cumprido as disciplinas de forma adequada. Em 26 

seguida, o Conselheiro procedeu à leitura de seu Parecer que aponta “É compreensível que 27 

aluna tenha convicção de haver realizado todas as atividades necessárias para uma adequada 28 

formação profissional, porém essa convicção não invalida o fato de que não realizou o seu 29 

segundo estágio obrigatório concomitantemente à supervisão pedagógica do mesmo, como 30 

manda o plano político-pedagógico do Curso de Serviço Social. A interpretação de que o breve 31 

período em que frequentou as aulas da disciplina DDS 5127 satisfaz o propósito da mesma é 32 

forçada, e aceitar o pedido da requerente significaria estabelecer um precedente injustificado.” 33 

Sendo assim, o voto do Relator é contrário ao requerido. Em votação, a Câmara de Graduação 34 

aprovou por unanimidade o Parecer n.º 47/CGRAD/2012, do Conselheiro Relator Alberto Oscar 35 
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Cupani, pelo indeferimento do pedido. 2. Processo n.º 23080.032595/2012-67 - Apreciação e 36 

Aprovação do quadro de vagas Vestibular UFSC/2013. A Presidência explicou que, devido ao 37 

fechamento do Prédio da Reitoria pelo movimento grevista, não foi possível repassar os autos 38 

para análise do Conselheiro Relator. Sendo assim, seria apresentado o quadro de vagas para 39 

avaliação dos Conselheiros, a fim de que a Presidente desta Câmara o pudesse aprovar ad 40 

referendum. A Presidência comentou, ainda, que as principais alterações do Quadro de Vagas 41 

estavam relacionadas aos Cursos oferecidos em Curitibanos e Joinville. Após análise do 42 

Quadro, a Câmara de Graduação aprovou o encaminhamento proposto pela Presidência. Em 43 

seguida, a Presidência passou a palavra ao Diretor do DAE, o qual informou à plenária sobre a 44 

situação acadêmica neste período de paralisação. Disse que as notas do primeiro semestre não 45 

foram totalmente digitalizadas – das cento e trinta mil notas, dez mil quatrocentas e cinquenta e 46 

seis não foram registradas. Comentou que o ideal seria um retorno imediato das aulas após o 47 

término da greve, a fim de que o segundo semestre findasse ainda no ano de dois mil e doze. A 48 

Presidência, no entanto, acredita que essa possibilidade seja remota, pois há prazos a serem 49 

cumpridos. A Presidência expôs ainda que, devido à greve, encaminhamentos como a 50 

composição de grupos de trabalho para estudos referentes ao espaço físico, a remodelação do 51 

Planejamento e Acompanhamento de Atividades Docentes (PAAD) e a reestruturação e 52 

atualização da Resolução Normativa n.º 017/CUn/1997 foram prejudicados. O Conselheiro 53 

Nereu Estanislau Burin solicitou que fosse disponibilizado no Sistema de Controle Acadêmico 54 

da Graduação (CAGR) o atestado de frequência, para que os acadêmicos possam acessar o 55 

documento, sem necessariamente, precisarem se dirigir à Coordenadoria dos Cursos. Em 56 

informes gerais, a Conselheira Marília Matos Gonçalves solicitou que a Instituição 57 

desenvolvesse um manual do coordenador de curso e, também, que os acadêmicos fossem 58 

instruídos a atualizar seus dados cadastrais. O item quatro da pauta foi adiado para sessão 59 

futura, visto que se trata de uma apresentação a ser feita pela Presidente desta Câmara. Nada 60 

mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Kátia 61 

Denise Moreira, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata 62 

que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelos demais Conselheiros. 63 

Florianópolis, 22 de agosto de 2012. 64 


