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ATA DA DÉCIMA-SEGUNDA (12ª) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE 

GRADUAÇÃO. 

 

 

                    Ata da Sessão Extraordinária da Câmara de 

Graduação, realizada em 07 de agosto de 2013, às 

9 horas, na “Sala Ayrton Roberto Oliveira”. 

 

 

 

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

Graduação, convocada por meio do Ofício Circular n.º 12//2013/CGRAD, em caráter 2 

extraordinário, com a finalidade de examinar, discutir e votar o expediente constante da ordem 3 

do dia. Fizeram-se presentes à sessão os seguintes conselheiros(as): Maria Risoleta Freire 4 

Marques, Elisana De Carli, Áureo Mafra de Moraes, Tiago Bahia Losso, Carlos Eduardo 5 

Andrade Pinheiro, Rogério da Silva Nunes, Janaína das Neves, Tânia Regina Kruger, Agenor 6 

Furigo Junior, Renato Lucas Pacheco, Vitório Bruno Mazzola e Pedro Ghisoni, sob a 7 

Presidência do Pró-Reitor Rogério Luiz de Souza. Havendo número legal, a Presidência 8 

cumprimentou os Conselheiros e deu por aberta à sessão. Na sequência justificou a ausência dos 9 

Conselheiros: Ricardo Lucas Pacheco e Guilherme Mariz de Oliveira Barra. Ato contínuo, 10 

procedeu ao ato de posse da Professora Elisana De Carli para, na condição de titular,  11 

representar o Centro de Comunicação e Expressão, com mandato a expirar-se em vinte de 12 

setembro de dois mil e quatorze. Na oportunidade, desejou, em nome da Câmara de Graduação, 13 

boas-vindas a nova Conselheira. Em seguida, submeteu à apreciação a ordem do dia. O 14 

Conselheiro Relator Renato Lucas Pacheco pediu a palavra para solicitar a retirada dos itens de 15 

sete a dez, embora tenha solicitado que houvesse discussão sobre os temas. O Presidente 16 

sugeriu a discussão desses itens em Outros Assuntos, item a ser criado, que incluiria, ainda, o 17 

novo Campus de Blumenau, uma consulta da RBS para filmar a próxima sessão, prevista para a 18 

semana seguinte e um pedido do Coordenador do Curso de Administração, relativo ao 19 

CAGR/UFSC. O encaminhamento foi acatado pela Câmara de Graduação. Não havendo 20 

manifestações, a Presidência deu seguimento à sessão, sendo relatados os seguintes pontos de 21 

pauta: 1. Apreciação e aprovação das Atas das sessões realizadas nos dias dez e dezessete 22 

de julho de dois mil e treze, que foram aprovadas por votação unânime, com alterações. Ato 23 

sucessivo, a Presidência deu continuidade à sessão, sendo relatado o próximo item de pauta: 2. 24 

Processo n.º 23080.034663/2013-11 - Trata-se de apreciação do recurso interposto por 25 

Diogo Nardelli Siebert contra o resultado do concurso público de provas e títulos para o 26 

cargo de professor, classe de auxiliar, nível 1, na área de Cálculo e Álgebra Linear, do 27 

Campus de Joinville - Edital 008/DDP/2013. Com a palavra o Relator Tiago Bahia Losso, que 28 

procedeu a leitura de seu parecer pelo indeferimento do recurso interposto por Diogo Nardelli 29 

Siebert. A Câmara discutiu e aprovou por unanimidade o Parecer de nº. 92/2013/CGRAD. 3. 30 

Processo n.º 23080.034605/2013-80 - Trata-se de apreciação do recurso interposto por 31 

Patrícia Jantsch Fiuza contra o resultado do concurso público de provas e títulos para o 32 
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cargo de professor, classe de auxiliar, nível 1, na área de Ciência da 33 

Computação/Informática na Educação - Campus Araranguá- Edital 008/DDP/2013. Após 34 

a discussão da matéria e analise dos conselheiros da referida Câmara, e considerando o que 35 

dispõe o parágrafo 5º do Art.82 da Resolução Normativa 31/CUn/2013, decidiu-se encaminhar 36 

o processo à Secretaria de Gestão de Pessoas para publicação do resultado final do concurso 37 

que, após a recontagem dos pontos da prova de títulos, foi retificado pelo Campus de 38 

Araranguá, informação constante às Folhas 98 e 99 do Processo do Concurso nº. 39 

23080.061686/2012-18; mediante reconsideração da Direção do Campus de Araranguá. 4. 40 

Processo: 23080.034073/2013-81 - Trata-se de apreciação do recurso interposto por Oscar 41 

Eduardo Patrón Guilhermo contra o resultado do concurso público de provas e títulos 42 

para o cargo de professor, classe de auxiliar, nível 1, na área de Ciência da 43 

Computação/Informática na Educação - Campus Araranguá - Edital 008/DDP/2013. Na 44 

ausência do Relator Guilherme, o Presidente procedeu à leitura do Parecer nº. 45 

94/2013/CGRAD. O Senhor Presidente submeteu o parecer à discussão e votação, sendo, após 46 

discussões, aprovado por unanimidade pelo indeferimento da solicitação do requerente. 5. 47 

Processo: 23080.034614/2013-71 - Trata-se de apreciação do recurso interposto por 48 

Beatriz Wilges contra o resultado do concurso público de provas e títulos para o cargo de 49 

professor, classe de auxiliar, nível 1, na área de Ciência da Computação/ Informática na 50 

Educação - Campus Araranguá - Edital 008/DDP/2013. Na ausência do Relator Guilherme, 51 

o Presidente procedeu à leitura do Parecer nº. 93/2013/CGRAD onde, considerando o que já foi 52 

definido pela própria Direção do Campus de Araranguá: "[...] em concurso público para 53 

professor, a titulação é apontada apenas como requisito para o provimento do cargo, não 54 

havendo impedimento à participação e eventual classificação no referido concurso de 55 

portadores de outras titulações", o Relator foi de parecer pelo indeferimento da solicitação da 56 

requerente. A Câmara, com base no parecer, deliberou, por unanimidade, pelo indeferimento da 57 

solicitação da requerente. 6. Processo: 23080.035568/2013-27 - Trata-se de apreciação do 58 

recurso interposto por Mariana Gonzalez Leandro Neves contra o resultado do concurso 59 

público de provas e títulos para o cargo de professor, classe de auxiliar, nível 1, na área de 60 

Museologia/ Conservação de Bens Culturais - Edital 008/DDP/2013. Com a palavra a 61 

Conselheira Relatora Tânia Regina Kruger, que emitiu seu Parecer nº. 90/2013/CGRAD pelo 62 

indeferimento à solicitação da requerente. O Presidente colocou em discussão e votação o 63 

Parecer da Relatora, o qual foi aprovado por unanimidade. 11. Processo: 23080.013641/2011-64 

48 - Joe Arnaldo Villena Del Carpio - Solicitação de Revalidação de Diploma do Curso de 65 

Engenharia Civil obtido pela Universidad Nacional de San Agustin (Peru) - Conselheiro 66 

Relator Renato Lucas Pacheco, que exarou seu Parecer nº 90/2013/CGRAD favorável com o 67 

seguinte teor “[…] verificou-se que o requerente atende a todos os requisitos exigidos pelas 68 

legislações pertinentes e que o processo foi devidamente encaminhado. Diante do exposto, o 69 

relator é de parecer favorável à Revalidação do Diploma Bachiller en Ingeniería Civil, 70 

conferido a Joe Arnaldo Villena Del Carpio, como equivalente ao diploma do Curso de 71 

Graduação em Engenharia Civil, oferecido pela UFSC". Colocado em discussão e votação, o 72 

mesmo foi aprovado por unanimidade. 12. Processo: 23080.014133/2013-49 - Daniel Brose 73 

Herzmann - Requerimento de alternativa para cursar a Disciplina Auditoria Contábil - 74 

CCN5318 através de atividades complementares/substitutivas às aulas ministradas após o 75 
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pôr do Sol de sexta-feira. Conselheiro Relator Áureo Mafra de Moraes. Discorrendo sobre este 76 

item, o relator é de parecer p  elo indeferimento da solicitação do requerente. "[...] reforçando 77 

ainda que processos dessa natureza tenham sua tramitação respeitada quanto ao percurso 78 

recursal, evitando que haja qualquer mínima ameaça ao respeito e à garantia de prerrogativas 79 

das instâncias colegiadas pelas quais a UFSC e suas unidades devem se pautar." Informes 80 

gerais: Discutiram-se brevemente os quatro processos de revalidação de diplomas do Curso de 81 

Medicina. Na sequência, o Senhor Presidente informou aos presentes que recebemos um email 82 

do Grupo RBS (Rede Brasil Sul de Televisão) solicitando participação de um repórter e de um 83 

fotógrafo na próxima sessão a ser realizada pela Câmara, em quatorze de agosto de dois mil e 84 

treze. O Presidente colocou em discussão esse pedido. Após discussões, deliberou-se para que o 85 

Pró-Reitor Adjunto, Senhor Rogério Luiz de Souza concederia uma entrevista ao final da 86 

reunião, referente ao andamento dos trabalhos. Ato contínuo, o Presidente efetuou a entrega das 87 

Portarias aos membros das Comissões de Análise dos Projetos Pedagógicos dos Cursos nas 88 

áreas das licenciaturas e das engenharias do novo Campus da UFSC na cidade de Blumenau. 89 

Entregou também os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura em Matemática e 90 

Química e Engenharias de Materiais e Controle e Automação. Ficou de entregar o Projeto 91 

Pedagógico do curso de Engenharia Têxtil o mais breve possível. Na oportunidade, o Presidente 92 

comentou que os referidos Projetos já passaram por uma revisão que foi realizada por ele, na 93 

qualidade de Presidente da Comissão de Elaboração dos Projetos Pedagógicos, e pelo Professor 94 

Irlan von Linsingen, como Diretor Geral do novo Campus. A Presidência fez breve introdução 95 

do assunto, destacando a importância do trabalho dessas comissões e destacou, ainda, que havia 96 

sido realizado um estudo preliminar das demandas e necessidades de formação existentes na 97 

região, bem como a necessidade da formação de professores, em consonância também com a 98 

proposta do MEC. Informou que, de acordo com o desenvolvimento dos cursos, seriam 99 

contratados cento e vinte e três novos docentes, com vinte vagas para servidores técnico-100 

administrativos em Educação, nível D. Por fim, prontificou-se a tentar esclarecer possíveis 101 

dúvidas a respeito dos projetos após a finalização dessa sessão. Terminados os trabalhos do dia, 102 

o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, 103 

eu, Raquel Pinheiro, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente 104 

ata que, se aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais Conselheiros. 105 

Florianópolis, dezenove de agosto de dois mil e treze. 106 


