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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 
Ata da sessão ordinária da Câmara de 

Graduação realizada em 08 de novembro de 

2017, às 9 horas, no Auditório Ayrton 

Roberto de Oliveira “Sala dos Conselhos” - 

Térreo Reitoria I. 

 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-se a 1 

Câmara de Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (CGRAD/UFSC), 2 

convocada por meio do Ofício Circular nº 13/2017/CGRAD, em caráter ordinário, para 3 

apreciação e deliberação das matérias nos termos da convocação anteriormente preparada e 4 

enviada a todos por meio eletrônico. Compareceram, conforme atesta a lista de frequência 5 

subscrita em apartado: Carmen Maria Oliveira Müller, Carlos Roberto Zanetti, Ana Verônica 6 

Paz y Mino Pazmino, Cíntia de La Rocha Freitas, Cristiane Luisa Jost, Humberto Pereira 7 

Vecchio, Simone Van de Sande Lee, Maria Cristina Marcon, Daniel Ricardo Castelan, 8 

Guilherme Valle Moura, Renato Lucas Pacheco, Carlos Enrique Niño Bohórquez, Rafael Luiz 9 

Cancian, Sônia Maria Hickel Probst e Valéria Bennack, sob a presidência da professora 10 

Tereza Cristina Rozone de Souza, Pró-Reitora de Graduação em Exercício. Ausentes, 11 

justificadamente, Andréa Holz Pfützenreuter, Yesid Ernesto Asaff Mendoza, Luciana Silveira 12 

Cardoso, Lidiane Meier, André Vanderlinde da Silva, Marina dos Santos, Patrícia Jantsch 13 

Fiuza e Adriano Beiras. Dando prosseguimento e tendo sido verificada a inexistência de 14 

quórum para instalação da reunião, a presidência consultou os presentes da possibilidade de 15 

professor Antônio Carlos Mariani iniciar a apresentação do relatório elaborado pela Comissão 16 

designada pela Portaria nº 169/PROGRAD/2017, relativa ao item 2 de pauta, o que foi aceito. 17 

Durante a apresentação, constatada a existência de quórum, a presidente instalou a sessão e 18 

questionou se havia alguma sugestão de alteração da pauta. Na oportunidade, os conselheiros 19 

externaram suas preocupações no que tange ao comprometimento de seus pares na efetiva 20 

participação e assiduidade nas reuniões desse órgão colegiado. O conselheiro Rafael Luiz 21 

Cancian registrou que consta do Regimento Geral da UFSC em seu “Art. 4.º O 22 

comparecimento às reuniões dos Órgãos Deliberativos é obrigatório e preferencial em 23 

relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa ou extensão na 24 

Universidade”. Os conselheiros solicitaram também uma ação da Pró-Reitoria de Graduação 25 

junto aos coordenadores de cursos com o intuito de reforçar a importância desse órgão 26 

colegiado. Ao ensejo, procedeu ao ato de posse da conselheira Maria Cristina Marcon para, na 27 

condição de suplente, representar os coordenadores de cursos de graduação do Centro de 28 

Ciências da Saúde, conforme os termos da Portaria nº 2329/2017/GR. Em seguida, a 29 

presidente pediu autorização do Colegiado para presença dos professores Thaise Costa 30 

Guzzatti, Beatriz Bittencourt Collere Hanff e Marcelo Gules Borges do Curso Licenciatura 31 

em Educação do Campo para esclarecimentos necessários acerca do item 3.Em não havendo 32 

objeções, foi aprovada a autorização com direito a voz. Logo após, a presidente passou à 33 

apreciação da ordem do dia, a qual foi aprovada por unanimidade, conforme a seguir: Item 1. 34 

Apresentação do relatório da Comissão instituída pela Portaria nº 169/PROGRAD/2017, 35 

cujo objetivo foi propor o aprimoramento do Sistema de Controle Acadêmico da 36 

Graduação – CAGR, no que tange à Gestão dos Cursos de Graduação. Retornou-se à sua 37 

apresentação, a cargo do professor Antônio Carlos Mariani, agora de forma deliberativa. O 38 
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professor Antônio Carlos Mariani projetou o relatório e passou à explanação acerca da 39 

matéria. Na sequência, a presidente retomou a palavra e encaminhou para discussão e 40 

esclarecimentos. Após ampla discussão, o plenário votou pela criação de um grupo de 41 

trabalho da Câmara, o qual teria como tarefa propor a instituição de um Comitê Permanente 42 

de TI (nome provisório) que teria como incumbência avaliar a viabilidade de integrar os três 43 

sistemas acadêmicos da UFSC, com vista à readequação do Sistema de Controle Acadêmico 44 

da Graduação – CAGR, definindo, também, a forma de funcionamento desse Comitê: 45 

composição, competências, atribuições, funções, perfil de cada membro e outras diretrizes 46 

julgadas pertinentes. Para compor o grupo de trabalho se colocaram à disposição os 47 

conselheiros Rafael Luiz Cancian, Carlos Enrique Niño Bohórquez e Carmen Maria Oliveira 48 

Müller, sendo os nomes ratificados pelos demais membros presentes. Ficou acordado que o 49 

grupo submeteria suas sugestões na sessão no mês de dezembro. Item 2. Apreciação e 50 

aprovação das atas das sessões realizadas em 18/10 e 25/10 do corrente. Dispensada a 51 

leitura, considerando que todos haviam tido conhecimento do conteúdo das atas, haja vista 52 

que foi encaminhada por meio de correio eletrônico com antecedência, com as devidas 53 

correções. Submetidas à discussão e votação, as referidas atas foram aprovadas por 54 

unanimidade, sem ressalvas. Item 3. Processo nº 23080.055317/2017-92 - Objeto: Retorno 55 

de diligência: Solicitação de modificação na forma de ingresso no curso de Licenciatura 56 

em Educação do Campo, sob relatoria da conselheira Ana Verônica Paz y Mino Pazmino. 57 

Com a palavra, a Relatora procedeu à leitura de seu parecer, concluindo que não há motivos 58 

para a alteração da forma de ingresso, já que o número de ingressos vem acontecendo de 59 

forma regular e que o abandono se dá no meio do curso. Mencionou que a Comissão 60 

Permanente do Vestibular (Coperve) precisa de tempo e pessoas para realização de um novo 61 

sistema e que solicita que qualquer alteração seja realizada com seis meses de antecedência. 62 

Assim, apresentou voto pelo indeferimento da modificação na forma de ingresso no curso 63 

Licenciatura Educação do Campo para o Vestibular 2018. Após, a palavra foi concedida por 64 

cinco minutos aos professores do curso Licenciatura Educação do Campo, Thaise Costa 65 

Guzzatti, Beatriz Bittencourt Collere Hanff e Marcelo Gules Borges, para esclarecimentos 66 

necessários quanto ao pedido. Na fase de discussões, foram registradas propostas de alteração 67 

ao parecer apresentado pela parecerista, que manteve seu relato na íntegra. Após 68 

manifestações sobre a matéria, a presidente, com anuência do Plenário, submeteu a votação o 69 

parecer da Relatora, cujo voto é pelo indeferimento da modificação na forma de ingresso no 70 

curso Licenciatura Educação do Campo para o Vestibular 2018. Em votação, o parecer foi 71 

rejeitado por maioria. Em face disso, o conselheiro Renato Lucas Pacheco expôs parecer 72 

substitutivo, ainda pelo indeferimento do pedido, mas, com maior discernimento a respeito 73 

das razões do indeferimento, conforme manifestações do plenário, o qual foi aprovado por 74 

unanimidade, conforme os termos do Parecer nº 144/2017/CGRAD. Pelo adiantado da hora, 75 

os demais itens pautados serão apreciados na próxima sessão a ser realizada em 22 de 76 

novembro: Item 4. Processo nº 23080.015773/2017-08 - Objeto: Apreciação do novo 77 

projeto pedagógico e alteração curricular do Curso de Graduação em Geologia, sob 78 

relatoria do conselheiro Rafael Luiz Cancian; Item 5. Processo nº 23080.032001/2017-22 - 79 

Objeto: Apreciação dos questionários de avaliação institucional da Comissão Própria de 80 

Avaliação (CPA), sob relatoria da conselheiraValéria Bennack. Diante do exposto, a 81 

presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, 82 

Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, 83 

que, se aprovada, será assinada pelo(a) senhor(a) Presidente e pelos(as) demais 84 

conselheiros(as). Posteriormente o conteúdo subscrito nesse documento será divulgado na 85 

página: http://ceg.orgaosdeliberativos.ufsc.br/sessoes-atas/. Florianópolis, 08 de novembro de 86 

2017. 87 

 

Tereza Cristina Rozone de Souza (Presidente)......................................................................................... 

Carmen Maria Oliveira Müller (Titular)................................................................................................... 
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