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ATA DA VIGÉSIMA-TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara de 

Graduação realizada em 11 de dezembro de 

2013, às 9 horas, na sala Ayrton Roberto 

Oliveira. 

 

Aos onze dias do mês de dezembro 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 23/2013/CGRAD, em caráter ordinário, para apreciação e deliberação das matérias 3 

constantes da pauta, anteriormente preparada e enviada a todos, por via eletrônica. Fizeram-se 4 

presentes à sessão os conselheiros Marília Terezinha Sangoi Padilha, Kieiv Resende Sousa de 5 

Moura, Elisana De Carli, Áureo Mafra de Moraes, Ricardo Lucas Pacheco, Eva Cristina Leite da 6 

Silva, Tiago Bahia Losso, Celso Yuji Matuo, Ricardo Soares Stersi dos Santos, Carlos Eduardo 7 

Andrade Pinheiro, Janaína das Neves, Tânia Regina Kruger, Rogério da Silva Nunes, Agenor 8 

Furigo Junior, Guilherme Mariz de Oliveira Barra, Renato Lucas Pacheco, Luis Alberto Gomez, 9 

Mateus Stallivieri da Costa, Lívia Ferruzzi Possari, Mateus Stallivieri da Costa e Glória Regina 10 

Botelho, sob a presidência do Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Rogério Luiz de Souza. 11 

Constatado o quórum regimental, o presidente declarou instalada e aberta sessão, com os 12 

cumprimentos de praxe, e justificou a ausência dos conselheiros: Marinez Eymael Garcia 13 

Scherer e Josiane Rose Petry Veronese. Ato contínuo submeteu à apreciação a ordem do dia, que 14 

foi aprovada. Passa-se ao: Item 1. Apreciação e aprovação da ata da sessão realizada em 23 15 

de outubro de 2013. Os conselheiros sugeriram algumas alterações e a aprovação ficou para a 16 

próxima sessão. Item 2. Processo nº. 23080.073460/2013-32 - Márcio Rogério do Nascimento 17 

interpõe recurso referente ao Concurso Magistério Superior (Auxiliar I-DE) - área/subárea 18 

de conhecimento: Estruturas para o Campus Joinville - Edital 008/DDP/2013, sob relato do 19 

Conselheiro Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, que se manifestou pelo provimento do recurso. 20 

Segue transcrita parte final do parecer: “[...] somos de parecer favorável ao recurso de Márcio 21 

Rogério do Nascimento de tomar improcedente o pedido da candidata Valéria Bennack e 22 

indicamos a manutenção do resultado original do concurso de professor para a subárea de 23 

conhecimento “Estrutura” com o Sr. Leonardo Senff como primeiro colocado e Márcio Rogério 24 

Nascimento como segundo colocado.” Após discussões e posicionamentos dos conselheiros, 25 

houve um pedido de vistas do Conselheiro Áureo Mafra de Moraes, o que postergou a decisão e 26 

respeito do recurso para a próxima sessão da Câmara de Graduação. Item 3. Processo nº.  27 

23080.074235/2013-13 - Solicitação de manifestação da Câmara quanto à oferta em regime 28 

especial de disciplinas de cálculo para o CTC e CCA entre janeiro e fevereiro de 2014, sob 29 

relato do Conselheiro Áureo Mafra de Moraes. Solicitado a relatar essa matéria, o Conselheiro 30 

Áureo Mafra de Moraes procedeu à leitura do seu relatório e voto, pela aprovação da oferta das 31 

disciplinas de Cálculo, em regime especial, no período de 07/01/2014 e 27/02/2014. O assunto 32 

foi bastante discutido, sugeriu-se utilizar tal procedimento, também, para outras disciplinas que 33 

represam discentes em vários cursos. O Conselheiro Rogério Nunes colocou que, apesar de 34 

concordar com a ideia, possuía problemas de falta de vagas em seu curso e que vem reclamando 35 

disso há algum tempo e não estão lhe oferendo soluções. Assim, faria esta declaração de voto. 36 
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Foi sugerida, também, a criação de uma resolução da Câmara que disciplinasse o assunto. Por 37 

votação unânime, o Parecer nº. 147/2013/CGRAD foi aprovado. Item 4. Processo nº. 38 

23080.075052/2013-15 – Apreciação da solicitação de alteração do período de matrícula e 39 

conclusão do cadastro de turmas do Campus de Curitibanos, sob relato do Conselheiro Celso 40 

Yuji Matuo. O Conselheiro-Relator prolatou seu voto, constante nos autos, conforme segue: “[...] 41 

tendo em vista que o calendário acadêmico do Campus de Curitibanos acompanha o calendário 42 

do Campus Joinville, instituído pela Resolução nº. 17/CUn/2013, sou de parecer favorável à 43 

solicitação do requerente para que seja feita a alteração de:...exclusivamente para o Campus de 44 

Joinville, para:...exclusivamente para os Campi de Curitibanos e Joinville, em todos os pontos 45 

que forem pertinentes do calendário acadêmico de 2014 instituído pela Resolução nº. 46 

34/CUn/2013.” Em discussão e votação, o Parecer de nº. 148/2013/CGRAD foi aprovado por 47 

unanimidade pelo Plenário. Item 5. Processo nº. 23080.075072/2013-96 - Apreciação da 48 

solicitação de adiamento da matrícula para veteranos do curso de fonoaudiologia referente 49 

ao semestre 2014.1, sob relato da Conselheira Elisana De Carli, que emitiu parecer favorável ao 50 

pleito, assim concluído: “[...] considerando as questões acima levantadas, tendo em vista a falta 51 

de condições para planejar o semestre vindouro sem um número suficiente de docentes, o que 52 

gera problemas não só da ordem de ensino, mas também de pesquisa e extensão bem como nas 53 

funções administrativas desempenhadas por professores efetivos, a falta de estrutura que este 54 

curso enfrenta desde seu inicio, como tem sido pauta desta Câmara, a perspectiva de 55 

excepcionalidades do pedido, somos pelo deferimento da solicitação ora apresentada”. 56 

Submetido à discussão e deliberação da Câmara, o Parecer nº. 150/2013/CGRAD apresentado foi 57 

aprovado por maioria. Item 6. Processo nº. 23080.075044/2013-79 - Edital de seleção para 58 

ocupação das vagas de formação de professores da Educação Básica (Edital-03/EaD/2013), 59 

sob relato do Conselheiro Rogério da Silva Nunes, que apresentou parecer favorável à abertura 60 

de um Edital de seleção para o preenchimento das vagas destinadas aos professores participantes 61 

do Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica (PARFOR). Sendo 62 

encaminhado para discussão e votação, o Parecer nº. 149/2013/CGRAD foi aprovado à 63 

unanimidade. Item 7. Processo nº. 23080.055374/2013-48 - Novo Regimento Interno do 64 

Internato Médico do Curso de Graduação em Medicina, sob relato do Conselheiro Ricardo 65 

Lucas Pacheco. A Câmara decidiu, por unanimidade, adiar a apreciação do processo em virtude 66 

da exiguidade de tempo. Item 8. Processo nº. 23080.047580/2013-84 - Proposta de Normativa 67 

sobre Serviço Voluntário na UFSC - Pró-Reitoria de Pós-Graduação (MEM C - 68 

026/PROPG/2013), sob relato do Conselheiro Tiago Bahia Losso. O conselheiro relator 69 

devolveu o processo alegando falta de tempo para apreciação da matéria. Item 9. Processo nº. 70 

23080.047564/2013-91 - Proposta de Normativa sobre Professor Sênior na UFSC. Pró-71 

Reitoria de Pós-Graduação (MEM C - 027/PROPG/2013), sob relato da Conselheira Josiane 72 

Rose Petry Veronese. Em face de ausência da relatora, os autos foram retirados de pauta. Item 73 

10. Processo nº. 23080.066469/2013-97 - Apreciação da solicitação de alteração da 74 

Resolução Normativa nº 014/CUn/2011, sob relato do Conselheiro Agenor Furigo Junior, que 75 

proferiu parecer favorável à proposta de alteração do Parágrafo 3º do Artigo 20, com as 76 

argumentações constantes no Parecer nº. 152/2013/CGRAD, que foi acolhido por votação 77 

unânime. Item 11. Processo nº.  23080.056472/2013-01 - Apreciação da Proposta de 78 

adequação da Resolução nº. 55/CEPE/1994. O colegiado decidiu adiar a apreciação do 79 

processo para a próxima sessão ordinária, tendo em vista a exiguidade de tempo. Item 12. 80 

Processo nº. 23080.004843/2006-31 - Solicitação de revalidação de Diploma de Médica por 81 

Maria Cristina Pedrotti, obtido pela Universidad de La Paz (Bolívia) com emissão em 18 de 82 

novembro de 2005, sob relato do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. Em sua decisão, o relator 83 

postula por uma diligência dos autos à Procuradoria Federal junto a UFSC, para que seja 84 

verificada a admissibilidade deste pedido de reconsideração e sugira os futuros 85 

encaminhamentos para este processo. Item 13. Processo nº. 23080.013342/2012-94 - 86 
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Solicitação de revalidação de Diploma de Licenciado en Administración Y Dirección de 87 

Empresas por Cristian López Quirós, obtido pela Faculdad de Ciências Económicas Y 88 

Empresariales de Badajoz da Universidad de Extremadura (Espanha) com emissão em 14 de 89 

julho de 2011, sob relato do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. Em face do adiantado da hora, 90 

este plenário decidiu, por consenso, apreciar essa matéria na próxima reunião extraordinária, 91 

prevista para o dia dezessete deste mês. Item 14. Processo nº. 23080.010458/2010-18 - Julio 92 

César Ticona Benavente - Retorno de diligência - Processo Revalidação de Diploma 93 

Estrangeiro de Bachiller en Ingenieria Mecánica, obtido pela Universidad Nacional de San 94 

Augustín (Arequipa-Peru) para o Curso Bacharelado em Engenharia Mecânica, sob relato 95 

do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. Em face do adiantado da hora, este plenário decidiu, por 96 

consenso, apreciar essa matéria na próxima reunião extraordinária, prevista para o dia dezessete 97 

deste mês. Item 15. Processo nº. 23080.004843/2006-31 – Solicitação de revalidação de 98 

Diploma de Engenheiro Mecânico por Wilson Alexander Hormaza Rodrigues, obtido pela 99 

Universidad de Los Andes - Bogotá (Colômbia) com emissão em 06 de abril de 1994, sob 100 

relato do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. Em face do adiantado da hora, este plenário 101 

decidiu, por consenso, apreciar essa matéria na próxima reunião extraordinária, prevista para o 102 

dia dezessete deste mês. Item 16. Processo nº.  23080.018150/2012-74 - Solicitação de 103 

revalidação de Diploma de Engenheiro Mecânico por Dieter Oskar Moser, obtido pela 104 

Universität Fridericiana zu Karlsruhe (Technische Hochschule - Alemanha) com emissão em 105 

18 de abril de 1989, sob relato do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. O relator solicitou que os 106 

autos fossem encaminhados ao Departamento de Administração Escolar para informar ao 107 

requerente da necessidade de anexar ao seu processo fotocópias autenticadas do diploma e 108 

histórico escolar, devidamente reconhecido como verdadeiros pela representação consular do 109 

Brasil na Alemanha. Após, retornem os autos para serem apreciados em sessão da Câmara de 110 

Graduação. Item 17. Processo nº. 23080.014129/2013-81 - José Carlos Valdez Nunez - 111 

solicitação de revalidação de Diploma de Engenheiro Mecânico, obtido pela Pontifícia 112 

Universidad Católica Del Peru (Peru) com emissão em 14 de dezembro de 1990, sob relato do 113 

Conselheiro Renato Lucas Pacheco. O relator encaminhou os autos ao Departamento de 114 

Administração Escolar para cientificar o requerente, da decisão do Colegiado do Curso de 115 

Graduação em Engenharia Mecânica. Acrescenta ainda que, cumprindo o que lhe foi imposto, se 116 

o requerente desejar concluir o seu processo, deve anexar fotocópias autenticadas do diploma e 117 

do histórico escolar, devidamente reconhecidos como verdadeiros por representação consular do 118 

Brasil no Peru. Item 18. Processo nº. 23080.018790/2013-65 - Daniel Alejandro Ponce 119 

Saldías - solicita revalidação de Diploma de Engenheiro Mecânico, obtido pela Universidad 120 

de Tarapacá (Chile) com emissão em 23 de maio de 2006, sob relato do Conselheiro Renato 121 

Lucas Pacheco. Em face do adiantado da hora, este plenário decidiu, por consenso, apreciar essa 122 

matéria na próxima reunião extraordinária, prevista para o dia dezessete deste mês. Item 19. 123 

Processo nº. 23080.009819/2011-56 - Renzo Fabrício Figueroa Piña - solicita Revalidação de 124 

Diploma de Bacharel em Engenharia Mecânica, obtido pela La Universidad Francisco de 125 

Paula Santander (Colômbia), com emissão em 26 de julho de 2002, sob relato do Conselheiro 126 

Renato Lucas Pacheco. Em face do adiantado da hora, este plenário decidiu, por consenso, 127 

apreciar essa matéria na próxima reunião extraordinária, prevista para o dia dezessete deste mês. 128 

Item 20. Processo nº. 23080.014958/2013-63 - Alex Giuliano Vailati - solicita revalidação de 129 

Diploma Estrangeiro em História, obtido pela Universitá Statale Di Milano (Itália) com 130 

emissão em 30 de setembro de 2004, sob relato do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. Em sua 131 

decisão o relator postula por uma diligência dos autos ao Departamento de Administração 132 

Escolar, para que seja informado ao requerente da necessidade de anexar, ao seu processo, 133 

fotocópias autenticadas do diploma e histórico escolar, devidamente reconhecidos como 134 

verdadeiros por representação consular do Brasil na Itália. Após, que os autos retornem para 135 

serem apreciados em sessão da Câmara de Graduação. Item 21. Processo nº. 136 
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23080.010544/2010-12 - Fresia Luz Eliza Gálvez Chávez - solicita revalidação de Diploma 137 

de Bacharel em Arquitetura, obtido pela Universidad Ricardo Palma - Lima (Peru), com 138 

emissão em 11 de março 2008, sob relato do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. Em face do 139 

adiantado da hora, este plenário decidiu, por consenso, apreciar essa matéria na próxima reunião 140 

extraordinária, prevista para o dia dezessete deste mês. Item 22. Processo nº. 141 

23080.011644/2011-47 - Alejandro Ortiz Sainz - solicita Revalidação de Diploma de 142 

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo, obtido pela Universidad de Sevilla (Espanha), com 143 

emissão em 19 de junho de 2006, sob relato do Conselheiro Renato Lucas Pacheco. Em face do 144 

adiantado da hora, este plenário decidiu, por consenso, apreciar essa matéria na próxima reunião 145 

extraordinária, prevista para o dia dezessete deste mês. Item 23. Processo nº. 146 

23080.016809/2013-39 - Marcos Daniel Gallo Pages - solicita revalidação de diploma de 147 

Engenheiro Eletrônico, obtido pela Faculdad de Ingenieria da Universidad Nacional de San 148 

Juan (Argentina), com emissão em 27 de agosto de 2004, sob relato da Conselheira Tânia 149 

Regina Kruger. Em face do adiantado da hora, este plenário decidiu, por consenso, apreciar essa 150 

matéria na próxima reunião extraordinária, prevista para o dia dezessete deste mês. Item 24. 151 

Processo nº. 23080.019483/2013-00 - Roddy Alexander Romero Antayhua - solicita 152 

revalidação de Bachiller en Ciencias con mención en Ingeniería Electrónica, obtido pela 153 

Pontificia Universidad Católica Del Perú, localizada em Lima - Peru, emitido em 18 de 154 

fevereiro de 2009, sob relato da Conselheira Tânia Regina Kruger. Em face do adiantado da 155 

hora, este plenário decidiu, por consenso, apreciar essa matéria na próxima reunião 156 

extraordinária, prevista para o dia dezessete deste mês. Cumprida a finalidade da reunião, o 157 

presidente agradece a presença de todos os conselheiros e declara encerrada a sessão, da qual, 158 

para constar, eu, Raquel Pinheiro, Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei 159 

a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais 160 

conselheiros. Florianópolis, 11 de dezembro de 2013. 161 


