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ATA Nº 007/2018 – 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

       Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dezoito horas, reuniram-se na sala 1 

número 312 (tresentos e doze) do Campus Restinga, a Diretor-Geral, Presidente do Conselho de 2 

Campus e os representantes da comunidade escolar para a realização da sexta reunião 3 

extraordinária de dois mil e dezoito do Conselho de Campus. Estiveram presentes os 4 

representantes do segmento Docente: Andréia Meinerz e Rudinei Muller, os representantes do 5 

segmento Técnico-Administrativo em Educação: Daniel Flach, Davi Jonatas da Silva e Geovana 6 

Prante Gasparotto; os representantes do segmento Discente: Lúcio Costa da Rocha. A 7 

Presidente do Conselho de Campus abriu a sessão, cumprimentou os presentes e informou que 8 

a presente reunião será gravada. Iniciou com à pauta:  1. RECURSO SOBRE A 9 

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO EDITAL Nº 27/2017, REFERENTE AOS 10 

AFASTAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE DOCENTES PARA 11 

CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 12 

E PÓS-DOUTORADO. 2. INFORMES GERAIS. O Presidente do Conselho de Campus, abriu a 13 

sessão e logo passou à pauta, relatou que recebeu o recurso da professora Maíra da Silva 14 

Gomes, conforme documento enviado na pauta, que se refere à lista classificatória do edital 15 

27/2017, homologada pelo CONCAMP. Gleison fez a leitura dos documentos, inclusive relatou 16 

que durante esse processo na CPPD local, o professor Mauro entrou com recurso referente a 17 

classificação preliminar; que após análise houve retificação dessa listagem preliminar, antes de 18 

ser enviada ao CONCAMP. O Conselho de Campus se reunião no dia 14 de dezembro de 2017, 19 

tendo como pauta a homologação do resultado final do edital 27/2017. Porém, definiu-se que 20 

seria realizada uma consulta  à CPPD Central, solicitando por escrito, um parecer sobre esse 21 

processo de classificação preliminar e final, realizadas pela CPPD local, tendo em vista que os 22 

Conselheiros de Campus não sentiam seguros, naquele momento, em homologar a listagem 23 

final, enviada pela CPPD local. Então, somente no dia 1º de março de 2018, o Conselho de 24 

Campus, homologou o resultado final. Após, receber por escrito da CPPD Central, o seu 25 

entendimento referente à validação de diploma no exterior, pois o questionamento foi sobre qual 26 

data deveria ser considerada para a pontuação, ou seja, a data da defesa no exterior ou a data 27 

da validação do diploma no Brasil? A Resolução foi emitida em 1º de março de 2018, onde foi 28 

homologado o resultado final do edital nº 27/2017. Foi considerando a data de defesa para a 29 

pontuação. Abaixo, segue a relação dos classificados: 1º - Charlies Uilian de Campos Silva - 30 

com 762 pontos; 2º Mauro Maisonave Melo - com 758,6 pontos; 3º Maíra da Silva Gomes - 31 
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753 pontos; 4º Ana Célia Santos dos Anjos - com  716,25 pontos; 5º Bruno Canal - com 32 

646 pontos; 6º Milena Silvester Quadros, com 607,4 pontos; 7º Maurício Polidoro - com 33 

593,2 pontos.  Gleison, fez uma restrospectiva sobre o assunto, inclusive, no dia que se realizou 34 

a reunião, em dezembro, ficou definido solicitar por escrito um parecer da CPPD central, para 35 

que o Conselho de Campus pudesse embasar sua homologação. Inclusive, falou-se sobre a 36 

questão acadêmica, pois o entendimento do MEC (Ministério da Educação), que para fins 37 

acadêmicos, se considera a data de expedição do diploma; e a CPPD Central, ratificou a 38 

listagem realizada pela CPPD Local. Após, poderações, questionamentos e análise acerca do 39 

assunto. Abriu-se para votação: Gleison, perguntou quem concorda em manter a Resolução nº 40 

005, de 1º de março de 2018, emitida pelo Conselho de Campus? A votação foi unânime, a favor 41 

de se manter a classificação homogada em março de 2018. Ficou aprovado manter o 42 

resultado final do Edital nº 27/2017, referente ao processo classificatório de afastamento 43 

com Substituição de docentes para capacitação/qualificação em Programas de Pós-44 

Graduação Stricto Sensu e Pós-Doutorado, conforme publicado na Resolução nº 05, de 1º 45 

de março de 2018. Nada mais havendo a tratar. E, para constar, eu, Janaína Ramos, secretária 46 

lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada, pelos presentes........................... 47 

 Janaína Ramos ________________________________________________________________ 

1. Gleison Samuel do Nascimento ___________________________________________________ 

2. Rudinei Muller_________________________________________________________________ 

3. Andréia Meinerz _______________________________________________________________ 

4. Davi Jonatas da Silva ___________________________________________________________ 

5. Geovana Prante Gasparotto ______________________________________________________ 

6. Daniel Flach _________________________________________________________________ 

7. Lúcio Costa da Rocha ___________________________________________________________ 

 

   

 


