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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE GRADUAÇÃO 

 
Ata da sessão extraordinária da Câmara de 

Graduação realizada em 17 de janeiro de 

2018, convocada para as 9 horas, no 

auditório da Reitoria – Térreo Reitoria I da 

UFSC. 

 

Aos dezessete dias do mês de janeiro 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 1/2018/CGRAD, com a presença dos conselheiros, 3 

Carmen Maria Oliveira Müller, Andrea Rita Marrero, Rita de Cássia Romeiro Paulino, Cíntia 4 

de La Rocha Freitas, Patrícia Laura Torriglia, Ulisses Razzante Vaccari, Cristiane Luisa Jost, 5 

Humberto Pereira Vecchio, Simone Van de Sande Lee, Daniel Ricardo Castelan, Guilherme 6 

Valle Moura, Frank Augusto Siqueira, Andrea Holz Pfützenreuter, Valéria Bennack, Eliane 7 

Pozzebon, André Vanderlinde da Silva e Rodrigo Luiz Coelho, sob a presidência da 8 

professora Tereza Cristina Rozone de Souza, Pró-Reitora de Graduação em Exercício. 9 

Justificaram ausência os conselheiros Marina dos Santos, Carlos Roberto Zanetti, Sônia Maria 10 

Hickel Probst, Lidiane Meier, Renato Lucas Pacheco, Rafael Luiz Cancian, Ana Verônica P. 11 

y Mino Pazmino, Luciana Silveira Cardoso e Patrícia Jantsch Fiuza. Na oportunidade, a 12 

Presidente em Exercício agradeceu a presença de todos desejando um feliz ano novo e 13 

justificou a urgência da referida reunião, tendo em vista o cumprimento do prazo para 14 

julgamento dos recursos oriundos dos certames para provimento de professores do magistério 15 

superior da instituição. Na sequência, confirmado o quorum necessário, declarou aberta a 16 

sessão, logo após, passou à apreciação da ordem do dia, restando enumerada e assim 17 

aprovada: Item 1. Processo nº 23080.083302/2017-14 - Assunto: Apreciação de Recurso 18 

Administrativo interposto por Jonatas Gomes da Silva relativo ao Concurso Público 19 

para Professor do Magistério Superior para o campo de conhecimento: 20 

“Química/Química Analítica” do Departamento de Química, objeto do Edital nº 21 

035/DDP/2017, sob relatoria da conselheira Andrea Holz Pfüitzenreuter. Com a palavra a 22 

Relatora fez a exposição de seu relatório pelo indeferimento do recurso impetrado por Jonatas 23 

Gomes da Silva em face de sua reprovação no concurso público para provimento de vaga para 24 

docente do magistério superior, objeto do Edital nº 035/DDP/2017. Explanou que requerente 25 

realizou a primeira fase do concurso tendo sido aprovado para a fase seguinte. Entretanto, o 26 

candidato não alcançou êxito no concurso por não ter obtido a média final mínima de 7.00 27 

(sete vírgula zero), especificado no item 9.4 do edital; e não cumprir a exigência do Item 28 

8.3.3, pois não alcançou média 7.00 (sete vírgula zero) em cada uma das etapas seguintes: 29 

prova didática e na avaliação do Memorial Descritivo e do Projeto de Atividades. A Relatora 30 

expôs que acompanha a decisão do Conselho da Unidade do Centro de Ciências Físicas e 31 

Matemáticas e reitera que em cada etapa do concurso é avaliado o conjunto de competências 32 

diferentes tendo uma avaliação em caráter impessoal e com independência a cada um dos 33 

candidatos, e após leitura dos autos, a parecerista corrobora que foi realizado com 34 

responsabilidade, competência e senso de justiça, pela Banca Examinadora. Após a leitura do 35 

Parecer, foi concedida oportunidade ao plenário para esclarecimentos e discussões. Não 36 

havendo manifestações, a presidente em Exercício submeteu o Parecer nº 01/2018/CGRAD à 37 

votação, tendo seu teor aprovado por unanimidade de votos. Registre-se que a conselheira 38 
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Cristiane Luisa Jost alegou suspeição não participando do processo de votação da matéria em 39 

tela. Item 2. Processo nº 23080.083894/2017-74 - Assunto: Apreciação de Recurso 40 

Administrativo interposto por Rayza Dal Molin Cortese Concurso Público para 41 

Professor do Magistériro Superior para o campo de conhecimento 42 

“Nutrição/Alimentação Coletiva” do Departamento de Nutrição, objeto do Edital nº 43 

035/DDP/2017, sob relatoria da conselheira Valéria Bennack. Foi passada a palavra à 44 

Relatora, que procedeu a leitura de seu parecer pelo indeferimento do recurso impetrado por 45 

Rayza Dal Molin Cortese em face do resultado preliminar no que tange a sua colocação no 46 

concurso público para provimento de vaga para docente do magistério superior. objeto do 47 

Edital nº 035/DDP/2017. A relatora expôs que tendo em vista que no Edital nº 035/DDP/2017 48 

— itens 8.9.6 e 8.11.6 consta “Cada membro da banca examinadora atribuirá a sua nota a 49 

cada candidato, registrará na planilha de atribuição de nota individual e entregará ao 50 

secretário da banca, que as colocará em envelopes individuais por candidato, a serem 51 

lacrados e rubricados por todos os membros da banca examinadora, permanecendo os 52 

envelopes sob a responsabilidade do presidente da banca até a apuração da média final para 53 

habilitação e classificação dos candidatos.”, fica esclarecido que o procedimento não permite 54 

troca de informações entre os membros da banca. E, ainda neste mesmo Edital, os itens 8.9.5 55 

e 8.11.4 estabelecem os critérios de avaliação, critérios estes que são norteadores, mas terão 56 

sua análise realizada individualmente por cada membro da banca, fato que justifica a 57 

pontuação diferenciada dada ao requerente por cada membro da banca nas avaliações. Na 58 

sequência, finalizada a leitura do Parecer, foi concedida oportunidade ao plenário para 59 

esclarecimentos e discussões. Discutida amplamente essa matéria. esta Câmara de Graduação 60 

decidiu, por unanimidade, aprovar o teor do Parecer nº 02/2018/CGRAD da Relatora. Item 3. 61 

Processo nº 23080.082994/2017-83 - Assunto: Apreciação de Recurso Administrativo 62 

interposto por Gardênia Márcia Silva Campos Mata relativo ao Concurso Público para 63 

Professor do Magistério Superior para o campo de conhecimento 64 

“Nutrição/Alimentação Coletiva” do Departamento de Nutrição, objeto do Edital nº 65 

035/DDP/2017, sob relatoria da conselheira Valéria Bennack. A Relatora, após análise dos 66 

autos do processo, opinou pelo indeferimento do Recurso impetrado pela requerente Gardênia 67 

Márcia Silva Campos Mata em face de sua eliminação no concurso público para provimento 68 

de vaga para docente do magistério superior, objeto do Edital nº 035/DDP/2017. A parecerista 69 

considerando que consta do Edital nº 035/DDP/2017 - item 14.9 conforme segue: “a inscrição 70 

no concurso implica no conhecimento e na implícita aceitação das condições estabelecidas no 71 

inteiro teor do edital, dos editais complementares que porventura venham a ser publicados e 72 

da Resolução Normativa nº 34/CUn/2013., expedientes dos quais o candidato não poderá 73 

alegar desconhecimento.”, ainda que neste mesmo Edital, no item 8.8.3 consta que os 74 

documentos comprobatórios devem ser dispostos de acordo com o Anexo A da Resolução 75 

Normativa nº 34/CUn/2013 e que o item 8.8.4 esclarece que o descumprimento dos itens 76 

8.8.2, 8.8.2.1 e 8.8.3 implicarão em eliminação do candidato. Prosseguindo e tendo sido 77 

discutida amplamente essa matéria, esta Câmara de Graduação decidiu, por unanimidade. 78 

aprovar o teor do Parecer nº 03/2018/CGRAD da Relatora. Item 4. Processo nº 79 

23080.084322/2017-11 - Assunto: Apreciação de Recurso Administrativo interposto por 80 

Camila Chiamenti Both relativo ao Concurso Público para Professor do Magistério 81 

Superior para o campo de conhecimento “Zoologia/Sistemática e Evolução de 82 

Tetrapode” do Departamento de Ecologia/Zoologia, objeto do Edital nº 035/DDP/2017, 83 

sob relatoria do conselheiro Carlos Enrique Niño Bohórquez. Em face de ausência do Relator, 84 

o processo em questão foi retirado de pauta para posterior apreciação pela Câmara de 85 

Graduação. Prosseguindo: Item 5. Processo nº 23080.083995/2017-45 - Assunto: 86 

Apreciação de Recurso Administrativo interposto por Gustavo Menna Barreto Klein 87 

relativo ao Concurso Público para Professor do Magistério Superior para o campo de 88 
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conhecimento “Arquitetura e Urbanismo/Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo” do 89 

Departamento de Arquitetura e Urbanismo, objeto do Edital nº 035/DDP/2017, sob 90 

relatoria da conselheira Cíntia de La Rocha Freitas. Foi passada a palavra a Relatora, que 91 

procedeu a leitura relativa à matéria, tecendo em seguida as devidas explicações acerca do 92 

assunto, apresentando em seu parecer que o requerente contesta as notas atribuídas pela banca 93 

examinadora à prova escrita, referente ao Edital no 035/DDP/2017, de 05 de julho de 2017 94 

(alterado conforme o Edital de retificação no 053/DDP/2017) — Arquitetura e Urbanismo. O 95 

requerente solicitou vistas da prova escrita e revisão das notas recebidas e destaca a diferença 96 

entre as notas atribuídas pelos três professores da banca. A parecerista conforme análise dos 97 

autos explanou que os membros da banca emitiram justificativa detalhada sobre os critérios 98 

adotados pelos avaliadores e sobre o rigor com que foi seguida a Resolução Normativa nº 99 

34/CUn/2013, reservando-se a apresentar publicamente o que a mesma resolução normatiza. 100 

A comissão destaca que a resolução não prevê um consenso entre as notas dos membros da 101 

banca e sim a média aritmética das notas obtidas de cada examinador, considerando até a 102 

segunda casa decimal, sem arredondamentos. Ainda em seu relato a Banca complementa que 103 

a resolução deixa claro que. no processo de avaliação, cada membro da banca registra suas 104 

notas individualmente em planilhas sem consulta aos demais membros. Desta forma, a banca 105 

mantém seu posicionamento emitido em resposta ao recurso da prova escrita no dia 106 

23/11/2017. Após exame dos autos, a Relatora acompanha o relato da banca examinadora do 107 

concurso e emite parecer pelo indeferimento do recurso. Foram feitos os esclarecimentos 108 

necessários e, ao final, a matéria foi colocada em discussão. Exauridos os debates, o Parecer 109 

nº 04/2018/CGRAD da Relatora foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade 110 

de votos. Item 6. Processo nº 23080.084828/2017-11 - Assunto: Apreciação de Recurso 111 

Administrativo interposto por Beatriz de Cássia Martins Salomão relativo ao Concurso 112 

Público para Professor do Magistério Superior para o campo de conhecimento 113 

“Engenharia — Química/ — Engenharia de Alimentos/Embalagens de Produtos 114 

Alimentares/Microbiologia de Alimentos” do Departamento de Engenharia Química e 115 

Engenharia de Alimentos, objeto do Edital nº 035/DDP/2017, sob relatoria da conselheira 116 

Cíntia de La Rocha Freitas. Concedida a palavra à Relatora, que passou a relatar o feito e 117 

proferir parecer pelo indeferimento do Recurso interposto por Beatriz de Cássia Martins 118 

Salomão contra o resultado preliminar referente ao concurso público para provimento de vaga 119 

para docente do magistério superior, objeto do Edital nº 035/DDP/2017. A parecerista após 120 

análise dos autos, e considerando que não houve contestação da capacidade acadêmica da 121 

comissão examinadora, nem do Edital, tampouco dos pontos previamente publicados para as 122 

provas escrita e didática, e que o sorteio foi o critério estabelecido no Edital, os membros da 123 

Banca emitiram parecer de que devam ser mantidas as notas da prova didática da requerente. 124 

Feitos os devidos esclarecimentos, a Câmara de Graduação aprovou, por unanimidade. o 125 

Parecer nº 05/2018/CGRAD. Não havendo mais itens a serem deliberados, a Presidente cm 126 

Exercício submeteu esta ata à aprovação, a qual foi aprovada pelos presentes. Na 127 

oportunidade, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Para constar, eu, 128 

Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais lavrei a presente ata. 129 

Posteriormente o conteúdo subscrito nesse documento será, divulgado na página: 130 

http://ceg.orgaosdeliberativos.ufsc.br/sessoes-atas/. Florianópolis, 17 de janeiro de 2018. 131 

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

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

Anita Rademaker Valença (Suplente)....................................................................................................... 

Carlos Roberto Zanetti (Titular)............................................................................................................... 

Andrea Rita Marrero (Suplente)............................................................................................................... 
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Aguardando indicação (Titular)................................................................................................................ 

Aguardando indicação (Suplente)............................................................................................................. 

Ana Verônica P. y Mino Pazmino (Titular).............................................................................................. 

Rita de Cássia R. Raulino (Suplente)........................................................................................................ 

Cíntia de La Rocha Freitas (titular).......................................................................................................... 

Giovâni Firpo Del Duca (Suplente)..........................................................................................................  

Patrícia Laura Torriglia (Titular)..............................................................................................................  

Aguardando indicação (Suplente)............................................................................................................. 

Adriano Beiras (Titular)............................................................................................................................ 

Marcela de Andrade Gomes (Suplente).................................................................................................... 

Luciana Silveira Cardoso (Titular)........................................................................................................... 

Thainá Castro Costa F. Lopes (Suplente) ................................................................................................ 

Marina dos Santos (Titular)...................................................................................................................... 

Ulisses Razzante Vaccari (Suplente) ....................................................................................................... 

Cristiane Luisa Jost (Titular) ................................................................................................................... 

Alexandre Luis Parize (Suplente) ............................................................................................................ 

Carolina Medeiros Bahia (Suplente) ........................................................................................................ 

Humberto Pereira Vecchio (Titular) ........................................................................................................ 

Beatriz Garcia M. Borba (Suplente) ........................................................................................................ 

Nária Cristina Marson (Titular)................................................................................................................ 

Maria Cristina Marcon (Titular)............................................................................................................... 

Rubens Rodrigues Filho (Suplente) ......................................................................................................... 

Daniel Ricardo Castelan (Titular) ............................................................................................................ 

Dilceane Carraro (Suplente) .................................................................................................................... 

Guilherme Valle Moura (Titular) ............................................................................................................. 

Joisse Antonio Lorandi (Suplente) ........................................................................................................... 

Renato Lucas Pacheco (Titular) .............................................................................................................. 

Pablo Heleno Sezerino (Suplente) ........................................................................................................... 

Carlos Enrique Nifio Bohórquez (Titular) ............................................................................................... 

Marcelo Lanza (Suplente) ........................................................................................................................ 

Rafael Luiz Cancian (Titular) .................................................................................................................. 

Frank Augusto Siqueira (Suplente)........................................................................................................... 

Sônia Maria Hickel Probst (Titular).........................................................................................................  
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Marina Bouzon (Suplente) ....................................................................................................................... 

Rita de C. S. Curto Valle (Titular)............................................................................................................ 

Ebrahim Samer El Youssef (Suplente)..................................................................................................... 

 Lidiane Meler (Titular)............................................................................................................................ 

André Vanderlinde da Silva (Suplente)....................................................................................................  

Andréa Holz Pfútzenreuter (Titular)......................................................................................................... 

 Yesid Ernesto Asaff Mendoza (Suplente)...............................................................................................  

Valéria Bennack (Titular)......................................................................................................................... 

Cassiano Augusto Isler (Suplente)........................................................................................................... 

Diego Santos Greff (Titular)..................................................................................................................... 

Leonel Rincon Cancino (Suplente)...........................................................................................................  

Patrícia Jantsch Fiuza (Titular)................................................................................................................. 

Eliane Pozzebon (Suplente)...................................................................................................................... 

Alexandre de Oliveira Tavela (Titular) .................................................................................................... 

Magnos Alan Vivian (Suplente)............................................................................................................... 

Victória Vivian Formolo (Titular)............................................................................................................ 

Natália M. Jurkowitsch (Suplente)........................................................................................................... 

Rodrigo Luiz Coelho (Titular).................................................................................................................. 

Eduardo Pereira Lambello (Suplente) ..................................................................................................... 

Kenji Teodoro Takaschima (Titular)........................................................................................................ 

Luís Fernando G. da Silva (Suplente) ..................................................................................................... 

Aguardando indicação (Titular)................................................................................................................... 

Aguardando indicação (Suplente) ............................................................................................................ 

 


