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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara de Graduação 

realizada em 14 de agosto de 2013, às 9 horas, na 

sala Ayrton Roberto Oliveira. 

 

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

de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convocada por meio do Ofício 2 

Circular nº 13/2013/CGRAD, em caráter ordinário, com a finalidade de examinar, discutir e votar 3 

a pauta do dia. Fizeram-se presentes à sessão os seguintes conselheiros: Luis Alejandro Vinatea 4 

Arana, Maria Risoleta Freire Marques, Elisana De Carli, Ricardo Lucas Pacheco, Rafael 5 

Victoriano Devos, Tiago Bahia Losso, Celso Yuji Matuo, Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, 6 

Janaína das Neves, Tânia Regina Kruger, Rogério da Silva Nunes, Agenor Furigo Junior, 7 

Guilherme Mariz de Oliveira Barra, Renato Lucas Pacheco, Vitório Bruno Mazzola e Pedro 8 

Ghisoni, sob a presidência do pró-reitor adjunto de Graduação, Rogério Luiz de Souza. 9 

Constatado o quórum regimental, o presidente deu por abertos os trabalhos da sessão, agradecendo 10 

a presença de todos. Em seguida, justificou a ausência dos conselheiros Áureo Mafra de Moraes, 11 

Eva Cristina Leite da Silva e Marinez Eymael Garcia Scherer. Ato contínuo, submeteu à 12 

apreciação a ordem do dia. O conselheiro relator Renato Lucas Pacheco pediu a palavra para 13 

solicitar que fossem retirados de pauta os Processos nº 23080.010715/2009-70, nº 14 

23080.000897/2009-71, nº 23080.011081/2008-91 e nº 23080.011082/2008-36 – respectivamente, 15 

os itens quatro a sete. Porém, solicitou que houvesse discussão sobre os temas para embasar seus 16 

pareceres, que seriam analisados na próxima sessão ordinária. O encaminhamento foi acatado pela 17 

Câmara de Graduação. O presidente avocou o item oito, referente à apreciação dos projetos 18 

pedagógicos dos cursos do novo campus da UFSC em Blumenau, e solicitou que o tema fosse, 19 

também, retirado de pauta, e que fosse o primeiro ponto de pauta na sessão seguinte. Na 20 

sequência, o presidente solicitou a inclusão de mais um ponto na pauta: Processo nº 21 

23080.036439/2013-56 – Apreciação do recurso interposto por Camila de Mello Zabot. Não 22 

havendo outras manifestações, o presidente deu continuidade à sessão, sendo relatados os 23 

seguintes pontos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão realizada no dia trinta e 24 

um de julho de dois mil e treze. O conselheiro Renato Lucas Pacheco fez algumas sugestões de 25 

alterações e sugeriu que a ata fosse redistribuída para nova apreciação e sua aprovação ficasse para 26 

a próxima sessão da Câmara. Sua proposta foi pelos membros da Câmara. Ato sucessivo, o 27 

presidente deu continuidade à sessão, sendo relatado o próximo item de pauta: 2. Processo nº 28 

23080.009902/2010-44 – Solicitação de revalidação de diploma de odontólogo conferido a 29 

Alexandra Chaparro Córdoba pela Fundación Universitária San Martin – Colômbia. Com a 30 

palavra, o conselheiro Renato Lucas Pacheco exarou parecer favorável ao pedido, uma vez que, 31 

segundo ele, a requerente atendia a todos os requisitos exigidos pela legislação pertinente. O 32 

presidente colocou em discussão e votação o Parecer nº 97/2013/CGRAD, o qual foi aprovado por 33 

unanimidade. 3. Processo nº 23080.010228/2011-21 – Solicitação de revalidação de diploma de 34 

cirujano dentista conferido a Maria Luisa Anguiano Villarreal pela Universidad Autónoma de 35 

Nuevo León – México. O conselheiro Renato Lucas Pacheco leu seu parecer, favorável à 36 

revalidação do diploma como equivalente ao diploma do Curso de Graduação em Odontologia 37 

oferecido pela UFSC. Após breve discussão, votou-se o Parecer nº 96/2013/CGRAD, que foi 38 

aprovado por unanimidade. Na sequência, Processo nº 23080.036439/2013-56 – Apreciação do 39 
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recurso interposto por Camila de Mello Zabot contra o resultado do concurso público de 40 

provas e títulos para o cargo de professor, classe de auxiliar, nível 1, na área de Engenharias 41 

I/Engenharia Civil – Edital nº 008/DDP/2013. Mediante a concordância dos conselheiros e na 42 

ausência da conselheira Eva Cristina Leite da Silva, o presidente proferiu a leitura do parecer da 43 

relatora, que foi contrário à solicitação da requerente. Em seguida, não havendo discussões, 44 

colocou o assunto em votação. A Câmara aprovou, por unanimidade, o Parecer nº 45 

98/2013/CGRAD, pelo indeferimento da solicitação de Camila de Mello Zabot. Informes gerais. 46 

O presidente informou aos membros das comissões de análise dos projetos pedagógicos dos 47 

cursos do campus de Blumenau, de Licenciaturas em Matemática e em Química e Engenharias 48 

Têxtil, de Materiais e Controle e Automação, que a cidade sede do novo campus seria Blumenau, 49 

no Médio Vale do Itajaí. A conselheira Tânia sugeriu que os projetos pedagógicos, bem como os 50 

pareceres das comissões dos referidos cursos, fossem enviados para os demais membros da 51 

Câmara, para que eles também pudessem dar suas contribuições. Em seguida, o presidente 52 

informou que a Pró-Reitoria de Graduação havia recebido um memorando, do Núcleo de 53 

Desenvolvimento Infantil (NDI), que comunicava a impossibilidade do atendimento de quatro 54 

turmas de alunos – os grupos 1, 2 e 4, do período matutino, e o grupo 4, do vespertino – e a 55 

necessidade de contratação de quatro professores para a viabilidade do funcionamento dos 56 

mencionados grupos no segundo semestre de 2013. O conselheiro Rogério da Silva Nunes pediu a 57 

palavra para falar sobre as condições de infraestrutura de salas de aulas e da falta de professores 58 

no Departamento de Administração. Na oportunidade, comentou que o curso de Administração 59 

havia formado 941 alunos no segundo semestre de 2012 e no primeiro de 2013, sendo 537 na 60 

modalidade a distância e 404 na modalidade presencial.Enfatizou, ainda, que o ingresso de 61 

cinquenta estudantes, por turma e semestre, pactuado no Programa de Apoio a Planos de 62 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), não foi acompanhado de salas 63 

de aulas com capacidade compatível ao ingresso. Disse, ainda, que no semestre 2013/2 havia 21 64 

turmas das 98 sem professores alocados e 48 salas superlotadas no curso, solicitando atenção ao 65 

caso. Não havendo mais o que se deliberar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, 66 

informando que, na reunião seguinte, pré-agendada para o dia vinte e um de agosto de 2013, 67 

seriam discutidos os pareceres referentes os projetos pedagógicos dos cursos do novo campus da 68 

UFSC no Médio Vale do Itajaí. Para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária-executiva dos Órgãos 69 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo senhor 70 

presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 14 de agosto de 2013. 71 


