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ATA Nº 11 DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 

 

                    Ata da sessão ordinária da Câmara de Graduação, 

realizada em 10 de outubro de 2012, às 9 horas, 

na Sala Ayrton Roberto Oliveira. 

 

 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, às nove horas, reuniu-se a Câmara de 1 
Graduação, convocada por meio do Ofício Circular nº 11/CGRAD/2012, com a presença dos seguintes 2 
conselheiros: Rosete Pescador, Marco Antonio Morgado de Oliveira, Marília Matos Gonçalves, Ricardo 3 
Lucas Pacheco, Alberto Oscar Cupani, Paulo Pinheiro Machado, Nereu Estanislau Burin, Carlos 4 
Eduardo Pinheiro, Sayonara de Fátima Barbosa, Tânia Regina Kruger, Nelson Casarotto Filho, Renato 5 
Lucas Pacheco e Vitório Bruno Mazzola, sob a presidência do professor Rogério Luiz de Souza, pró-6 
reitor adjunto de Graduação. Havendo número legal, a presidência cumprimentou a todos. Os 7 
conselheiros Rogério da Silva Nunes, Juliana Wulfing, Cristiano Vasconcellos Ferreira (representante 8 
do Campus Joinville) e Sônia Hess (representante do Campus Curitibanos) justificaram suas ausências. 9 
Na sequência, a presidência submeteu à apreciação a ordem do dia. O conselheiro Renato Lucas 10 
Pacheco solicitou a inclusão dos Processos nº 23080.019421/2012-17, nº 23080.012141/2011-99 e nº 11 
23080.009716/2011-96, referentes à revalidação de diploma obtido no exterior. Não havendo 12 
manifestações contrárias, deu-se continuidade à sessão, sendo relatados os seguintes pontos de pauta: 1. 13 
Apreciação e aprovação da ata da sessão ordinária realizada no dia 12 de setembro de 2012. O 14 
documento foi aprovado por unanimidade. 2. Processo nº 23080.025453/2011-62 – Eduardo Meurer 15 
interpõe recurso referente ao Concurso para Professor Adjunto – Campo de Conhecimento Odontologia 16 
– Cirurgia – Edital 008/DDPP/2011. Devido ao término do mandato do conselheiro relator Agenor 17 
Furigo Junior, os autos foram redirecionados ao conselheiro Nelson Casarotto Filho para emissão de 18 
parecer. O conselheiro procedeu à leitura de seu parecer, segundo o qual “[...] não houve alteração de 19 
ordem de classificação dos candidatos em relação ao resultado já aprovado por unanimidade [...], mas 20 
sim apenas de pontuação[...]” e, sendo assim, recomendou a aprovação do resultado final. A Câmara de 21 
Graduação aprovou por unanimidade o Parecer nº 50/CGRAD/2012 do conselheiro relator, que ratifica 22 
a tabela apresentada pela banca examinadora do concurso, constante dos autos. Com a chegada da 23 
conselheira Maria Risoleta, a presidência interrompeu os trabalhos para dar posse aos professores Maria 24 
Risoleta Freire Marques e Alcir Luiz Dafré para, na condição de titular e suplente, respectivamente, 25 
representarem os coordenadores de cursos de graduação do Centro de Ciências Biológicas na Câmara 26 
de Graduação, com mandato pro tempore. 3. Processo nº 23080.033639/2012-76 – Juliana Uady 27 
Schmidt interpõe recurso contra decisão do Conselho de Unidade do Centro de Ciências da Saúde 28 
(CCS), que indeferiu solicitação de revisão de questões de avaliação teórica prática da disciplina de 29 
Prótese Parcial Pré-Clínica. A presidência passou a palavra ao conselheiro relator Alberto Oscar Cupani 30 
que, primeiramente, fez uma breve explanação sobre o teor da matéria, procedendo, em seguida, à 31 
leitura de seu parecer, segundo o qual “[...] houve, efetivamente, uma falha de justificação suficiente 32 
para a manutenção da nota da requerente face aos argumentos apresentados pela mesma.” O conselheiro 33 
relator explicou, ainda, que “[...] não pode se manifestar quanto ao mérito desses argumentos (sendo 34 
doutor em Filosofia e não em Odontologia), e está ciente de que o professor da disciplina e os restantes 35 
colegas daquele curso podem ter razões científicas ou profissionais para manter a nota atribuída. Essas 36 
razões não constam, infelizmente, no presente processo.” O conselheiro relator exarou o seguinte voto: 37 
“este relator inclina-se, in dubio pro reo, sendo de parecer que seja deferido o pedido de anulação das 38 
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questões em discussão.” Em discussão, o conselheiro Carlos Eduardo Pinheiro disse que o assunto é 39 
complexo. Comentou o corporativismo, mas também, a necessidade de valorizar o dito pelo grupo de 40 
profissionais, doutores no assunto, designados para avaliar o caso no Centro de Ciências da Saúde. O 41 
conselheiro relator Alberto Oscar Cupani questionou o porquê de ninguém, em nenhuma das instâncias 42 
anteriores, ter justificado as alegações da requerente. O conselheiro Paulo Pinheiro Machado disse que 43 
o relator lembra a questão educacional quando comenta a necessidade de uma justificativa para os 44 
questionamentos da requerente, ou seja, que é preciso explicar o porquê do erro, a fim de que o aluno 45 
aprimore seu conhecimento. O conselheiro Renato Lucas Pacheco complementou dizendo que a 46 
requerente ficou sem aprender, pois não ficou claro no parecer dos professores especialistas no assunto 47 
por que a questão foi considerada errada. Entretanto, indagou qual a ilegalidade alegada no processo, 48 
visto que, de acordo com o parágrafo único do artigo 20 do Regimento Geral da UFSC, os recursos 49 
encaminhados à Câmara somente deverão ser acolhidos caso haja arguição de ilegalidade. O 50 
conselheiro Renato ainda observou que a discente, em sua narrativa, deixou escapar que as aulas 51 
práticas da disciplina eram ministradas por uma mestranda em estágio docência, sem a presença do 52 
professor responsável, ou seja, mais especificamente, estava realizando aquilo que é atividade do 53 
professor. Disse que isso não estava sendo julgado, mas que, algum dia esse assunto deveria ser 54 
analisado pela Câmara. O conselheiro relator disse que os trâmites foram ilegais no sentido de que não 55 
foi dada satisfação à requerente sobre suas dúvidas. A conselheira Tânia Regina Kruger questionou se 56 
era possível solicitar à comissão de especialistas a reconsideração da avaliação feita. O conselheiro 57 
Renato Lucas Pacheco disse que fica complicado aceitar que a Câmara de Graduação anule questões de 58 
uma prova. Estaria interferindo em um processo de avaliação, sem conhecê-lo como um todo. E as 59 
avaliações dos demais discentes, colegas da requerente? Como ficariam? O conselheiro Nereu 60 
Estanislau Burin comentou que nos pareceres emitidos nas instâncias anteriores não há nenhuma 61 
referência bibliográfica fundamentando o tema e explicando os erros cometidos pela requerente. O 62 
conselheiro Paulo Pinheiro Machado disse que é preciso haver uma mudança na Resolução nº 63 
17/CUn/1997, no que diz respeito aos recursos, pois ela permite que os pareceres sejam sumários. A 64 
conselheira Maria Risoleta Freire Marques comentou a questão do estágio docência, levantada pelo 65 
conselheiro Renato Lucas Pacheco, dizendo que aquela era uma questão séria, mas que isso, no entanto, 66 
não é o questionado pela requerente. Em seguida, a presidência retomou a palavra e colocou em votação 67 
o parecer do conselheiro relator, o qual foi reprovado por maioria pela Câmara de Graduação, sendo 68 
aprovado o Parecer substitutivo nº 51/CGRAD/2012, lavrado pelo conselheiro Paulo Pinheiro Machado, 69 
pelo indeferimento do pedido da requerente, por não haver arguição de ilegalidade. A presidência 70 
informou que o procedimento na PROGRAD será sempre o de acatar o recurso. Caberá ao relator 71 
escolhido analisar a questão da existência ou não de possível ilegalidade. 4. Processo nº 72 
23080.025369/2012-20 – Gabriel de Jesus interpõe recurso contra decisão do Conselho de Unidade do 73 
Centro Tecnológico (CTC), que indeferiu solicitação de trancamento do semestre 2011/2. A presidência 74 
passou a palavra ao conselheiro relator Carlos Eduardo Pinheiro, que procedeu à leitura de seu parecer, 75 
manifestando que “[...] cabe ao Colegiado do Curso e ao Conselho da Unidade, tanto filosófica, 76 
pedagógica quanto legalmente, acatar alguma busca de excepcionalidade e que as duas instâncias 77 
negaram o pedido, não havendo qualquer arguição sobre ocorrência de ilegalidade, que justifique 78 
apreciação pela Câmara de Graduação [...]”. Não havendo discussão sobre o assunto, a presidência 79 
colocou em votação o Parecer nº 53/CGRAD/2012, o qual foi aprovado por unanimidade pela Câmara 80 
de Graduação, pelo indeferimento do pedido do requerente. 5. Processo nº 23080.043090/2012-28 – 81 
Apreciação e solicitação de excepcionalidade de quarenta horas. A presidência passou a palavra ao 82 
conselheiro relator Paulo Pinheiro Machado, que, primeiramente, fez breve explanação sobre o tema, 83 
explicando a importância do pedido e comentando que a Câmara aprova apenas a área de conhecimento 84 
beneficiada pela excepcionalidade de quarenta horas. Complementou dizendo que os docentes fazem 85 
seus pedidos ao departamento e a solicitação é avaliada individualmente. Em seguida, o conselheiro 86 
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relator procedeu à leitura de seu parecer, favorável à solicitação. Em discussão, o conselheiro Carlos 87 
Eduardo Pinheiro falou sobre a importância da excepcionalidade de quarenta horas para o curso de 88 
Medicina. Em votação, a Câmara de Graduação aprovou por unanimidade o Parecer nº 89 
54/CGRAD/2012, do conselheiro Paulo Pinheiro Machado, pela aprovação do pedido. 6. Processo nº 90 
23080.041976/2012-37 – Apreciação da proposta de alteração curricular do Projeto Pedagógico do 91 
curso de graduação em Engenharia da Computação – Campus Araranguá. A presidência passou a 92 
palavra ao conselheiro relator Vitório Bruno Mazzola, que procedeu à leitura de seu parecer, favorável à 93 
alteração do Projeto Pedagógico do curso de graduação em Engenharia da Computação. Em discussão, 94 
o conselheiro Renato Lucas Pacheco fez questionamentos em relação aos créditos totais do curso, 95 
cuidado com a diferenciação entre horas relógio e horas aula e possível saída intermediária. Também 96 
comentou a questão de não haver pré-requisitos e que isso pode gerar problemas no futuro, mas que, se 97 
necessário, há possibilidade de correção. Foi informado de que não está prevista saída intermediária. 98 
Todas as questões levantadas foram adequadamente esclarecidas. Em votação, a Câmara de Graduação 99 
aprovou por unanimidade o Parecer nº 55/CGRAD/2012, pela aprovação do requerido. O item 7 da 100 
pauta foi retirado de pauta devido à ausência do conselheiro relator. O item 8 da pauta foi retirado de 101 
pauta devido à necessidade de a conselheira relatora se ausentar da sessão. Entretanto, a presidência 102 
explicou que a alteração da Resolução Normativa nº 01/CEG/2011 tem como objetivo institucionalizar 103 
a formatura dos cursos de graduação na modalidade a distância. Na sequência, a presidência passou a 104 
palavra ao conselheiro relator Renato Lucas Pacheco, para que este relatasse os processos referentes à 105 
revalidação de diplomas. O conselheiro Renato iniciou explicando que a Comissão de Revalidação de 106 
Diplomas se desfez, devido ao fato de que os demais membros haviam finalizado seus mandatos na 107 
Câmara de Graduação e, por esse motivo, os pareceres foram exarados por ele. O conselheiro Renato 108 
explicou também que duas das solicitações mereciam apreciação distinta, por apresentarem 109 
particularidades, sendo que as demais poderiam ser analisadas em bloco. Em seguida, deu-se 110 
continuidade aos trabalhos, com os seguintes itens: 9. Processo nº 23080.012613/2012-94 – Ronny 111 
Amarildo Caytano Teran solicita revalidação de diploma de graduação em Engenharia Química. A 112 
Câmara de Graduação aprovou por unanimidade o Parecer nº 56/CGRAD/2012, do conselheiro relator 113 
Renato Lucas Pacheco, pela revalidação. 10. Processo nº 23080.039751/2009-15 – Tatiana Belén 114 
Alamos Encalada solicita revalidação de diploma de graduação em Odontologia. A Câmara de 115 
Graduação aprovou por unanimidade o Parecer nº 57/CGRAD/2012, do conselheiro relator Renato 116 
Lucas Pacheco, pela revalidação. 11. Processo nº 23080.011826/2009-01 – Derkian de Sousa Galvão 117 
solicita revalidação de diploma de graduação em Enfermagem. A Câmara de Graduação aprovou por 118 
unanimidade o Parecer nº 58/CGRAD/2012, do conselheiro relator Renato Lucas Pacheco, pela 119 
revalidação. 12. Processo 23080.009716/2011-96 – Darwin Daniel Erick Pachas Rios solicita 120 
revalidação de diploma de graduação em Odontologia. A Câmara de Graduação aprovou por 121 
unanimidade o Parecer nº 59/CGRAD/2012, do conselheiro relator Renato Lucas Pacheco, pela 122 
revalidação. 13. Processo 23080.012141/2011-99 – Edit Fekete solicita revalidação de diploma de 123 
graduação em Odontologia. A Câmara de Graduação aprovou por unanimidade o Parecer nº 124 
60/CGRAD/2012, do conselheiro relator Renato Lucas Pacheco, pela revalidação. 14. Processo nº 125 
23080.013026/2012-12 – América Yanira Larrain González solicita revalidação de diploma de 126 
graduação em Antropologia. O conselheiro relator Renato Lucas Pacheco explicou que, apesar de o 127 
diploma da requerente ser de graduação em Antropologia, o documento estava sendo revalidado em 128 
Ciências Sociais devido ao fato de que o curso de graduação em Antropologia, por ter sido 129 
recentemente criado, não estava credenciado junto ao Ministério da Educação (MEC). Entretanto, a 130 
requerente estava ciente do fato e havia, nos autos, solicitação dela para tal procedimento. Em votação, 131 
a Câmara de Graduação aprovou por unanimidade o Parecer nº 61/CGRAD/2012, do conselheiro relator 132 
Renato Lucas Pacheco, pela revalidação. 15. Processo nº 23080 – Nilo Valdés Cruz solicita revalidação 133 
de diploma de graduação em História. Assim como no processo anterior, o conselheiro relator explicou 134 
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que o requerente solicitava revalidação de diploma de graduação em História, mas que, no entanto, seu 135 
diploma original era de graduação em Educação, com especialização em Marxismo, Leninismo e 136 
História. Em discussão, o conselheiro Paulo Pinheiro Machado, coordenador do curso de graduação em 137 
História, explicou que essa era uma característica da educação superior em Cuba, país onde o 138 
requerente cursou sua graduação. Em votação, a Câmara de Graduação aprovou por unanimidade o 139 
Parecer nº 62/CGRAD/2012, do conselheiro relator Renato Lucas Pacheco, pela revalidação. 16. Em 140 
informes gerais, a presidência informou que o curso de graduação em Medicina encaminhou documento 141 
à Câmara de Graduação para ciência e oficialização da solicitação de que “conste no calendário 142 
acadêmico de 2013 que o curso de Medicina não realizará revalidações via administrativa e que os 143 
interessados devem se inscrever no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 144 
(REVALIDA) para obterem revalidação de seus diplomas.” Não havendo mais nada a tratar, a 145 
presidência agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Katia 146 
Denise Moreira, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata que, se 147 
aprovada, será assinada pela senhora presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 15 de 148 
outubro de 2012. 149 


