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Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e quatorze, com início às 12:45 horas, na sala A209 da sede
do Centro de Engenharias da Mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, em Joinville-SC,
reuniram-se os membros do Conselho da Unidade e  que esta subscrevem,  sob a  coordenação de seu
Presidente,  Luís  Fernando Peres  Calil,  convocada  para  apreciar  a  seguinte  pauta:  (1)  Apreciação  do
parecer da comissão referente ao recurso do aluno Diogo Victor Guglielmoni Bogado. Ao abrir a reunião,
o Presidente  saudou os presentes,  colocou a pauta em discussão e solicitou a inclusão de um ponto,
anterior à apreciação do parecer da comissão, a saber: constituição de uma comissão para avaliar o caso de
dois outros alunos, Raíza Pires e Murilo Porto Goncalves, assim como foi feito no caso do aluno Diogo
Victor Guglielmoni Bogado. O Conselheiro Breno Salgado Barra solicitou que também fosse incluído um
terceiro ponto de pauta para apreciar a criação de uma comissão que apurasse a autoria da prova, entregue
em nome de Diogo Victor Guglielmoni Bogado. Após discussão, a pauta foi aprovada por unanimidade
com os três pontos. Dando prosseguimento, o Presidente esclareceu a situação dos processos referentes
aos alunos Raíza Pires e Murilo Porto Goncalves e solicitou a criação de uma comissão única, pois os
casos eram relacionados. Após discussão, a criação da comissão foi aprovada pela maioria dos presentes.
Quanto sua constituição,  foram indicados os Conselheiros  Luis Orlando Emerich dos Santos,  Andrey
Ricardo da Silva e Eloi Luiz. Passando para o segundo ponto de pauta, a Conselheira Silvia Lopes de Sena
Taglialenha esclareceu que existe um equívoco no processo referente ao aluno Diogo Victor Guglielmoni
Bogado e solicitou que a folha 25 do processo fosse anulada e que o Item 2 fosse retirado do parecer da
comissão.  O  Conselheiro  Breno  Salgado  Barra  concordou  e  destacou  que  o  equívoco  já  tinha  sido
identificado e a comissão já tinha providenciado uma nova revisão do relatório, retirando o Item 2, mas
mantendo o mesmo parecer: o de acatar a decisão do Colegiado do Curso Interdisciplinar. Na sequência, o
Conselheiro Breno Salgado Barra fez a leitura do parecer, que, após ampla discussão, foi aprovado por
unanimidade. Quanto ao terceiro ponto de pauta, foi destacada a necessidade de se apurar quem fez a
avaliação em nome do aluno Diogo Victor Guglielmoni Bogado, que confessou ter  pedido para outra
pessoa substituí-lo, mas não revelou o nome. A maioria dos presentes aprovou a criação dessa comissão,
que ficou constituída pelos professores Rafael Gallina Delatorre e Luis Fernando Peres Calil e por um
aluno a ser definido pelo CALEM. Por fim, o Presidente encerrou a reunião. Eu, Luís Fernando Peres
Calil, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.
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