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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 
Ata da sessão ordinária da Câmara de Graduação 

realizada em 13 de junho de 2018, convocada 

para as 9 horas, na sala Prof. Ayrton Roberto de 

Oliveira da UFSC. 

 

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, 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 8/2018/CGRAD, para apreciação e deliberação da 3 

matéria nos termos da convocação anteriormente preparada e enviada a todos via correio 4 

eletrônico. Compareceram à sessão, conforme atesta a lista de frequência subscrita em 5 

apartado: Carmen Maria Oliveira Müller, Andrea Rita Marrero, Ana Verônica Paz y Mino 6 

Pazmino, Débora Campos Wanderley, Giôvani Firpo Del Duca, Danilo Piccoli Neto, Luciana 7 

Silveira Cardoso, Marina dos Santos, Patricia Laura Torriglia, Sônia Elena Palomino Castro, 8 

Humberto Pereira Vecchio, Simone van de Sande Lee, Maria Cristina Marcon, Daniel 9 

Ricardo Castelan, Luciana Rohde, Carlos Enrique Niño Bohórquez, Eliane Pozzebon, Rafael 10 

Luiz Cancian, Marina Bouzon, Johnny De Nardi Martins, Andréa Holz Pfutzenreuter, Valéria 11 

Bennack, Rodrigo Luiz Coelho, Eduardo Pereira Lombello, Natália Mendonça Jurkowitsch, 12 

Diego Trindade e Luis Fernando Gutierrez da Silva, sob a presidência do professor Alexandre 13 

Marino Costa, Pró-Reitor de Graduação. Justificaram ausência os conselheiros Sônia Maria 14 

Hickel Probst, Patrícia Jantsch Fiuza, André Vanderlinde da Silva, Silmar José Spinardi 15 

Franchi e Alexandre de Oliveira Tavela. Verificado o quórum regular, o presidente agradeceu 16 

as presenças e declarou aberta a sessão. Em seguida, solicitou ao professor Johnny De Nardi 17 

Martins que se dirigisse à frente da sala para o ato de posse no colegiado, entregando-lhe a 18 

Portaria nº 1240/2018/GR com sua indicação como representante titular dos coordenadores de 19 

cursos de graduação do Centro de Blumenau. Foram também empossados os discentes 20 

Leonardo Regis, Diego Trindade e Luis Fernando Gutierrez da Silva, conforme os termos da 21 

Portaria nº 1122/2018/GR. Dando prosseguimento à reunião, submeteu-se à apreciação a 22 

pauta, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente deu início à análise dos 23 

assuntos pautados, cujos resultados foram registrados a seguir. Item 1. Apreciação e 24 

aprovação da ata da sessão realizada em 9 de maio de 2018. Foi dispensada a leitura da 25 

ata, considerando que todos haviam tido conhecimento do seu conteúdo, haja vista que o 26 

referido documento fora encaminhado por meio de correio eletrônico com antecedência. 27 

Submetida à discussão e à votação, a ata foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Item 28 

2. Processo nº 23080.030319/2018-50 – Objeto: Recurso administrativo interposto por 29 

Ana Paola Sganderla relativo ao Concurso Público para Docente referente ao campo de 30 

conhecimento “Educação/Educação e Infância: Anos Iniciais do Ensino Fundamental”, 31 

do Departamento de Metodologia de Ensino, sob relatoria do conselheiro Humberto Pereira 32 

Vecchio. Passada a palavra ao relator, este apresentou seu relato e apresentou parecer 33 

coincidente com a conclusão do parecer aprovado pelo Conselho da Unidade do Centro de 34 

Ciências da Educação, nos seguintes termos: a gravação parcial “[...] não invalida a decisão 35 

da banca e os ritos do concurso, frisando mais uma vez que não houve solicitações por parte 36 

da candidata e dos demais candidatos quanto a irregularidades no processo que 37 

comprometessem sua lisura ou a avaliação dos mesmos e que existe documentação aos 38 
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critérios avaliativos”. As alegações e argumentos apresentados pela candidata não são aptos a 39 

fundamentar a alteração das notas atribuídas à prova didática e ao projeto de atividades 40 

acadêmicas e ao memorial descritivo. Nos termos acimas expostos, manifesta seu voto no 41 

sentido do indeferimento do recurso.  Após discussões e esclarecimentos, o presidente 42 

encaminhou o Parecer nº 124/2018/CGRAD à votação, sendo ele aprovado por unanimidade. 43 

Em face da discussão do tema, foi sugerida a instituição de uma comissão para rever os 44 

termos da Resolução Normativa nº 034/CUn/2013, a qual estabelece as normas para o 45 

ingresso na carreira do magistério superior. Os conselheiros Rafael Luiz Cancian, Luciana 46 

Rohde, Patrícia Laura Torriglia e Natália Mendonça Jurkowitsch se disponibilizaram a 47 

compor a referida comissão. A composição da comissão foi aprovada pela Câmara de 48 

Graduação”.Item 3.  Processo nº 23080.081046/2017-21 – Objeto: Retorno de diligência: 49 

Proposta de atualização para a Resolução nº 017/CUn/97 no que concerne aos 50 

intercâmbios internacionais, sob relatoria do conselheiro Daniel Ricardo Castelan. O relator 51 

solicitou diligência ao Departamento de Administração Escolar. Item 4. Apreciação dos 52 

processos referentes às solicitações de revalidação de diplomas de graduação obtidos em 53 

instituições de ensino superior estrangeiras pela UFSC. Subitem 4.1. Processo nº 54 

23080.059321/2014-87 – Objeto: Homologação da aprovação ad referendum relativa à 55 

solicitação de Revalidação de Diploma de Rafaela Faria como equivalente ao curso 56 

graduação em Administração, sob relatoria da Comissão de Revalidação de Diplomas de 57 

Graduação designada pela Portaria nº 91/2018/PROGRAD. O presidente pediu à comissão 58 

que fizesse a leitura do relatório aprovado ad referendum, considerando que o processo, do 59 

ponto de vista legal, cumpria com o estabelecido na legislação vigente, que a requerente 60 

atendia a todos os requisitos exigidos pelas legislações pertinentes e que o processo havia sido 61 

devidamente encaminhado. O parecer sugeriu o deferimento da revalidação do diploma de 62 

graduação em Bachelor of Arts, concentração em Administração, conferido a Rafaela Faria, 63 

como equivalente ao diploma do curso de graduação em Administração oferecido pela 64 

Universidade Federal de Santa Catarina. Finalizada a exposição do relato, a Câmara de 65 

Graduação, sentindo-se esclarecida, votou por unanimidade pela aprovação dos termos do 66 

Parecer nº 123/2018/CGRAD. Subitem 4.2.  Processo nº 23080.018681/2016-91 – Objeto: 67 

Revalidação do Diploma de Jelffrey Rafael Farias Quijano como equivalente ao curso de 68 

graduação em Administração, sob relatoria da Comissão de Revalidação de Diplomas de 69 

Graduação designada pela Portaria nº 91/2018/PROGRAD. A comissão apresentou seu relato 70 

favorável ao deferimento da solicitação, tendo em vista que o processo, do ponto de vista 71 

legal, cumpria com o estabelecido na legislação vigente, que o requerente atendia a todos os 72 

requisitos exigidos pelas legislações pertinentes e que o processo havia sido devidamente 73 

encaminhado. O parecer sugeriu o deferimento da revalidação do diploma de graduação em 74 

Bachelor of Science: Business Administration, conferido a Jelffrey Rafael Farias Quijano, 75 

como equivalente ao diploma do curso de graduação em Administração oferecido pela UFSC. 76 

Finalizada a exposição do relato, a Câmara de Graduação, sentindo-se esclarecida, votou por 77 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 127/2018/CGRAD. Item 5. 78 

Homologação dos pedidos referentes às inclusões no Edital de abertura de vagas para 79 

transferências e retornos dos cursos de graduação na UFSC. Subitem 5.1. Processo nº 80 

23080.028942/2018-42 – Objeto: Homologação da aprovação ad referendum relativa à 81 

abertura de vagas para transferências e retornos do curso de graduação em Ciências da 82 

Computação, sob relatoria do conselheiro Carlos Enrique Niño Bohórquez. O relator, 83 

considerando a importância de propender ao preenchimento de vagas ociosas em disciplinas 84 

de fases mais avançadas; a possibilidade de atender a demanda de alunos que procuram os 85 

cursos de graduação da UFSC e a conveniência de aumentar a quantidade de alunos formados 86 

pela UFSC, emitiu parecer favorável à abertura de vagas para transferência e retorno para o 87 

curso de Ciências da Computação para o semestre 2018-2, nas condições referentes a 88 
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quantidade de vagas e critérios, de seleção e classificação, que foram plenamente discutidas e 89 

aprovadas pelo colegiado do curso e que estavam consignadas em forma detalhada na Portaria 90 

nº 01/2018/CCGGCCO/CTC, de 7 de maio de 2018. A Câmara de Graduação aprovou a 91 

homologação dos termos do Parecer nº 121/2018/CGRAD. Subitem 5.2. Processo Digital nº 92 

23080.026074/2018-66 – Objeto: Homologação da aprovação ad referendum relativa à 93 

abertura de vagas para transferências e retornos do curso de graduação em Engenharia 94 

Mecânica, sob relatoria do conselheiro Rafael Luiz Cancian. O presidente explicou os 95 

motivos da aprovação ad referendum, considerando o que estabeleciam os documentos 96 

analisados e entendendo que a oferta de vagas para transferência externa demandada pelo 97 

requerente não contradiz a resolução dos cursos de graduação da UFSC, que beneficia a 98 

sociedade e possíveis interessados no curso de graduação em Engenharia Mecânica, que teria 99 

diminuição na quantidade de vagas ociosas, o que ajudaria no atendimento da Meta 12 do 100 

Plano Nacional de Educação (PNE). Observou que o parecer da comissão foi favorável à 101 

solicitação do requerente para oferecimento de vagas de transferência externa ao curso de 102 

Engenharia Mecânica para 2018-2. A Câmara de Graduação aprovou a homologação dos 103 

termos do Parecer nº 122/2018/CGRAD. Item 6. Apreciação dos recursos avaliados pela 104 

Comissão de Ações Afirmativas no que tange à Autodeclaração de Pretos, Pardos e Negros 105 

dos candidatos classificados nos processos seletivos de 2018, optantes pela política de ações 106 

afirmativas. Subitem 6.1. Processo nº 23080.029126/2018-56 – Apreciação do recurso 107 

interposto por Adilson Paraguay Gaspar, sob relatoria da Comissão para Avaliação de 108 

Recursos Relativos à Autodeclaração de Pretos, Pardos e Negros, designada pela Portaria nº 109 

055/2018/PROGRAD. Com a palavra, a comissão expôs que, em análise, assistiu ao vídeo da 110 

entrevista e verificou que as características fenotípicas do requerente não fundamentavam a 111 

autodeclaração de preto ou pardo, acompanhando a decisão da Comissão e Validação de 112 

Autodeclaração de Pretos, Pardos e Negros (PAA/UFSC) em não validar a autodeclaração do 113 

requerente. Finalizada a exposição do relato, a Câmara de Graduação, sentindo-se esclarecida, 114 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 125/2018/CGRAD. Item 7. 115 

Apreciação dos processos relativos aos recursos avaliados pela Comissão de Ações 116 

Afirmativas no que tange à Autodeclaração de Renda dos candidatos classificados nos 117 

processos seletivos de 2018, optantes pela política de ações afirmativas. Subitem 7.1. 118 

Processo nº 23080.029740/2018-18 – Apreciação do recurso interposto por Hiansen de 119 

Farias Bernardes, sob relatoria da Comissão de Avaliação de Recursos de Autodeclaração de 120 

Renda, designada pela Portaria nº 90/2018/PROGRAD. O presidente da Comissão solicitou a 121 

retirada do processo de pauta, considerando que o parecer não havia sido finalizado. Subitem 122 

7.2. Processo nº 23080.030120/2018-21 – Apreciação do recurso interposto por Tainá de 123 

Souza Antonio, sob relatoria da Comissão de Avaliação de Recursos de Autodeclaração de 124 

Renda, designada pela Portaria nº 90/2018/PROGRAD. O presidente da Comissão solicitou a 125 

retirada do processo de pauta, considerando que o parecer não havia sido finalizado. Item 8.  126 

Processo nº 23080.024866/2018-04 – Objeto: Retorno de diligência: apreciação de 127 

proposta para ampliação de carga horária da disciplina DAS5110 – Introdução ao 128 

Controle de Processos, sob relatoria da conselheira Valéria Bennack. A relatora, tendo em 129 

vista o constante na Resolução n
o
 17/CUn/97: “Art. 19 As adaptações curriculares de menor 130 

relevância, tais como: alterações de ementas, remanejamentos de disciplinas por fase, 131 

alterações de pré-requisitos, equivalência de disciplinas, alteração de carga horária e outras 132 

necessárias, serão aprovadas pelo Colegiado do Curso, ouvidos os Departamentos 133 

envolvidos, e encaminhadas à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, com as justificativas 134 

pertinentes, para aprovação [...]”. A relatou explicou que a solicitação se referia ao aumento 135 

de carga horária em 01 (um) crédito para a disciplina DAS5110 – Introdução ao Controle de 136 

Processos (atualmente com 2 créditos), com inclusão na ementa de “Laboratório: 18ha”. 137 

Informou no relato que, conforme consta em ata do colegiado, a orientação do Departamento 138 
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de Ensino da Prograd é a criação de uma nova disciplina que considere a inclusão na ementa 139 

“Laboratório: 18ha” e que tenha equivalência DAS5110 – Introdução ao Controle de 140 

Processos, substituindo-a. Destacou que constavam do processo a aprovação do colegiado do 141 

curso de Engenharia de Controle e Automação, bem como o posicionamento favorável do 142 

Departamento de Automação e Sistemas. Por fim, a relatora sugeriu o deferimento da 143 

solicitação realizada para aumento de carga horária, alteração de ementa e devida 144 

equivalência, considerando a orientação do Departamento de Ensino da Prograd. Após a 145 

leitura do parecer pela relatora, foi concedida oportunidade ao plenário para esclarecimentos e 146 

discussões. Em seguida, o teor do Parecer nº 126/2018/CGRAD foi submetido à votação, 147 

sendo aprovado por unanimidade. Em face da ampla discussão da matéria, foi sugerida a 148 

instituição de uma comissão para rever as propostas de carga horária dos cursos de graduação. 149 

Dispuseram-se a participar da comissão os conselheiros Andréa Holz Pfutzenreuter, Luciana 150 

Rohde, Ana Verônica Paz y Mino Pazmino e Diego Trindade. Em informes gerais, o 151 

presidente comunicou que haveria uma sessão extraordinária da Câmara de Graduação no dia 152 

4 de julho de 2018 para tratar do Relatório da Comissão designada pela Portaria nº 153 

646/2017/PROGRAD, que objetivou analisar e propor alterações no sistema de provas e no 154 

processo de seleção do Vestibular da UFSC. Finalizados os trabalhos do dia, o presidente 155 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, Raquel 156 

Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata. 157 

Posteriormente, o conteúdo subscrito nesse documento será divulgado na página 158 

http://ceg.orgaosdeliberativos.ufsc.br/sessoes-atas/. Florianópolis, 13 de junho de 2018. 159 
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