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Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 1 

reuniu-se a Câmara de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina 2 

(CGRAD/UFSC), convocada por meio do Ofício Circular nº 12/2015/CGRAD, em caráter 3 

ordinário, para apreciação e deliberação das matérias nos termos da convocação 4 

anteriormente preparada e enviada a todos via correio eletrônico. Compareceram, conforme 5 

atesta a lista de frequência subscrita em apartado: Diego Peres Netto, Maria Risoleta Freire 6 

Marques, Sérgio Nunes Melo, Ricardo Lucas Pacheco, Natacha Eugênia Janata, Luciana 7 

Silveira Cardoso, Fernando Cândido da Silva, Santiago Francisco Yunes, Humberto Pereira 8 

Vecchio, Fabrício de Souza Neves, Maria Madalena Canina Pinheiro, Vladimir Arthur Fey, 9 

Sônia Maria Hickel Probst, Luiz Alberto Gómez, Renato Lucas Pacheco, Frank Augusto 10 

Siqueira e Rafael Carvalho Bueno, sob a presidência do Pró-Reitor Adjunto de Graduação, 11 

professor Rogério Luiz de Souza. Ausente, justificadamente André Luís da Silva Leite e 12 

Renata Palandri Sigolo Sell. Ao ensejo, procedeu com o ato de posse dos representantes 13 

discentes Rafael Carvalho Bueno e Leonardo Ulisses Moraes, respectivamente, na qualidade 14 

de titular e suplente, conforme Portaria nº 1510/2015/GR; Lucas Wolski e Eduarda Vieira 15 

Floriani, respectivamente, na qualidade de titular e suplente, conforme Portaria nº 16 

1509/2015/GR; Filipe Bezerra dos Santos e Priscila Batista da Silva, respectivamente, na 17 

qualidade de titular e suplente, conforme Portaria nº 1508/2015/GR; Pablo Heleno Sezerino, 18 

na qualidade de suplente, conforme Portaria nº 1470/2015/GR e Arthur Bobsin de Moraes, na 19 

qualidade de suplente, conforme Portaria nº 1511/2015/GR. Ato contínuo, o senhor 20 

presidente abriu a sessão, fez a conferência do quórum, instalou a reunião e procedeu à 21 

leitura, discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia a qual foi enumerada, 22 

consoante consignado adiante: Item 1. Apreciação e aprovação das atas realizadas nas 23 

seguintes datas: 17/06; 24/06; 01/07; 08/07 e 15/07 do corrente ano. A aprovação dos 24 

referidos documentos foi retirada de pauta, para que os membros pudessem efetuar uma 25 

leitura mais atenta. Item 2. Processo nº 23080.012212/2011-53 - Objeto: Revalidação de 26 

diploma graduação de Carlos Fernando Quintero Quintero expedido por 27 

estabelecimento estrangeiro de ensino superior - curso de graduação em Engenharia 28 

Civil, sob relatoria da conselheira Natacha Eugênia Janata. A relatora informou que 29 

necessitaria baixar o processo em diligência para complementação de informação. Item 3. 30 

Processo nº 23080.054736/2014-64 - Objeto: Revalidação de diploma graduação de 31 

Gonçalo Lencastre Torres de Castro Henriques expedido por estabelecimento 32 

estrangeiro de ensino superior - curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, sob 33 

relatoria  da conselheira Natacha Eugênia Janata. A relatora submeteu seu parecer favorável à 34 

revalidação do diploma de Gonçalo Lencastre Torres de Castro Henriques, expedido pela 35 

Escola Superior Artística do Porto (Portugal), como equivalente ao diploma do Curso 36 



 

 

 

de Graduação em Arquitetura e Urbanismo oferecido pela UFSC. Deliberação: A Câmara de 37 

Graduação aprovou, à unanimidade de votos, os termos do Parecer de nº 99/2015/CGRAD. 38 

Item 4. Processo nº 23080.016610/2014-91 - Objeto: Revalidação de Diploma Graduação 39 

Juliano Galocha expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior - curso de 40 

graduação em Engenharia de Controle e Automação, sob relatoria  do conselheiro Diego 41 

Peres Netto. O relator submeteu seu parecer favorável à revalidação do diploma de Juliano 42 

Galocha, expedido pelo Instituto de Energia e de Sistema de Controle da Universidade 43 

Nacional Politécnica de Lviv (Ucrânia), como equivalente ao diploma do Curso de 44 

Graduação em Engenharia de Controle e Automação oferecido pela UFSC. Deliberação: A 45 

Câmara de Graduação aprovou, à unanimidade de votos, os termos do Parecer de nº 46 

100/2015/CGRAD. Item 5. Processo nº 23080.017323/2014-07 - Objeto: Revalidação de 47 

diploma graduação Sandra Carolina Portela Garcia, expedido por estabelecimento 48 

estrangeiro de ensino superior - curso de graduação em Antropologia, sob relatoria da 49 

conselheira Maria Risoleta Freire Marques. A relatora submeteu seu parecer favorável à 50 

revalidação do diploma de Sandra Carolina Portela Garcia, expedido pela Universidad de 51 

Cauca - Faculdad de Ciencias Humanas y Sociales (Colômbia), emitido em 15 de dezembro 52 

de 2006, como equivalente ao diploma do Curso de Graduação em Antropologia oferecido 53 

pela UFSC. Deliberação: A Câmara de Graduação aprovou, à unanimidade de votos, os 54 

termos do Parecer de nº 101/2015/CGRAD. Item 6. Processo nº 23080.048716/2015-35 - 55 

Objeto: Proposta de retificação da Resolução Normativa nº 24/CGRAD/2015 - vagas 56 

Letras Libras, sob relatoria do conselheiro Ricardo Lucas Pacheco. O senhor presidente 57 

explicou os motivos que ensejaram a retificação. O relator disse que não havia finalizado o 58 

seu relatório, ficando a análise adiada para sessão posterior, sendo apenas aprovado por 59 

unanimidade o conteúdo programático para fins de confecção do edital do vestibular. Item 7. 60 

Processo nº 23080.048627/2015- 99 - Objeto: Proposta de Resolução Normativa para o 61 

processo seletivo 2016 - vagas suplementares negros e quilombolas, sob relatoria do 62 

conselheiro Ricardo Lucas Pacheco. O senhor presidente projetou a minuta e iniciou o 63 

debate, que teve bastante participação e dúvidas, ficando a deliberação para sessão posterior. 64 

Item 8. Processo nº 23080. 048645/2015-71 - Objeto: Proposta de Resolução Normativa 65 

para o processo seletivo 2016 - SISU/MEC, sob relatoria do conselheiro Ricardo Lucas 66 

Pacheco. O senhor presidente projetou a minuta da resolução e passou à discussão e aos 67 

destaques. Houve bastante troca de ideias e esclarecimentos. O conselheiro-relator, frente às 68 

contribuições dos membros, apresentará o parecer na próxima sessão. Item 9. Processo nº 69 

23080.035853/2015-18 - Objeto: Apreciação do projeto pedagógico do novo curso de 70 

Design de Animação, sob relatoria do conselheiroVladimir Arthur Fey. O relator expôs seu 71 

relatório no sentido de aprovar a criação do curso de Animação, na versão apresentada pela 72 

Coordenadoria do curso de Design, a partir da reformulação do curso de Design de Animação 73 

(código UFSC 453), de alteração do nome deste e, como consequência, da reestruturação do 74 

PPC do curso, adequando-o à sua realidade. Conforme esclarecimentos, seriam mantidas as 75 

vagas atuais, os professores, os laboratórios e os técnicos administrativos. O curso começaria 76 

no primeiro semestre de 2016, mas, seria feita consulta aos envolvidos com o curso para se 77 

verificar essa possibilidade. Após discussões e trocas de ideias, a Câmara de Graduação 78 

acompanhou o voto do relator e aprovou por unanimidade os termos do Parecer de nº 79 

97/2015/CGRAD. Item 10. Processo nº 23080.045922/2015-93 - Objeto: Alteração de 80 

turno do curso de graduação em Fonoaudiologia no Vestibular 2016, sob relatoria do 81 

conselheiro André Luis da Silva Leite. O conselheiro Vladimir Arthur Fey procedeu à leitura 82 

do relatório, tendo em vista a ausência justificada do conselheiro-relator. O parecer é 83 

favorável à alteração de turno do curso de graduação em Fonoaudiologia, tendo em conta que 84 

a referida alteração não provoca mudanças no PPC do curso de Fonoaudiologia e que é 85 

fundamental para a qualidade de ensino. Ainda, a requerente apresenta justificativas para o 86 



 

 

 

pedido, com destaque para a maior viabilidade para estágios obrigatórios, dado que há 87 

dificuldade de realização destes em hospitais, centros de saúde e clínicas no período noturno, 88 

e ajuste de carga horária do PPC. Submetido à votação, o entendimento do relator foi 89 

aprovado à unanimidade, conforme teor do Parecer nº 98/2015/CGRAD. Item 11. Processo 90 

nº 23080.017365/2014-30 - Objeto: Revalidação de diploma de graduação de Anna 91 

Belavina Kuerten, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior - curso 92 

de graduação em Letras/Inglês, sob relatoria do conselheiro Vladimir Arthur Fey. Em face 93 

de exiguidade de tempo, o processo em tela será apreciado na próxima sessão. Em Informes, 94 

o presidente informou sobre as muitas dificuldades na contratação/nomeação de professores 95 

substitutos/efetivos face à greve dos servidores, em especial os da SEGESP. Esforços estava 96 

sendo empreendidos para efetivar todas as contratações/nomeações dos concursados e para a 97 

realização dos novos concursos necessários. Também, comunicou que a resolução do 98 

Vestibular/2016, aprovada na Câmara de Graduação, foi alterada pelo Conselho 99 

Universitário, com a inclusão de vagas extras para negros de qualquer percurso escolar e 100 

quirambolas. Em face do adiantado da hora, o senhor presidente retomou a palavra, encerrou 101 

o debate, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, 102 

eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente 103 

ata, que, se aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos(as) demais 104 

conselheiros(as). Posteriormente o conteúdo subscrito nesse documento será divulgado na 105 

página: http://ceg.orgaosdeliberativos.ufsc.br/sessoes-atas/. Florianópolis, 09 de setembro de 106 

2015. 107 
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