
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE 

MONITORIA DO CENTRO DE DESPORTOS PARA O SEMESTRE 2023.1, REALIZADA NO DIA 

VINTE TRÊS DE FEVEREIRO, NA SALA 219 DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE 

DESPORTOS – UFSC. No dia vinte e três de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, às quatorze horas, 

a Comissão Interna designada pela Portaria nº 56/2022/CDS, 30 de novembro de 2022, reuniu-se para 

analisar o termo recursal de uma das inscrições de pedido de bolsas de monitoria, conforme critérios, 

cronograma de datas e procedimentos estabelecidos no Edital nº 008/2022/CDS, o qual foi divulgado pela 

Secretaria do Centro de Desportos em 16 de dezembro de 2022. No referido recurso o docente alega ter 

inscrito primeiramente uma disciplina, mas que, em seguida, e ainda no prazo de inscrição, solicitou o 

cancelamento do pedido e incluiu uma outra com o mesmo código, porém, em outra turma (substituindo a 

do Bacharelado pela turma da Licenciatura em Educação Física). Nestes termos, na medida em que a 

Comissão não havia percebido a alteração solicitada naquela oportunidade, considerou ser procedente a 

argumentação apresentada e, ato contínuo, efetuou o cancelamento da inscrição da disciplina e procedeu à 

inclusão da outra conforme havia sido solicitado. Ressalta-se, que ao receber duas inscrições do mesmo 

docente, o procedimento anterior foi considerar ambas inscrições para classificação, sendo a de resultado 

inferior desconsiderada somente ao final do processo, não figurando nem mesmo na lista de suplência. 

Observa-se também que, tendo em conta que a planilha procede a cálculos que envolvem cada disciplina 

em relação a todas as demais, a mudança após o recurso provocou alteração no resultado final, com troca 

de posicionamento entre disciplinas contempladas e um caso em que uma disciplina deixou de ser 

contemplada dando lugar à primeira suplência, como poderá ser observado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Disciplinas contempladas com bolsa monitoria e suplência com respectivas pontuações 

Disciplinas contempladas e respectivas 

pontuações 

 

Disciplinas na suplência e respectivas pontuações 

 

 

- DEF5873 – 58,05 

- DEF5841 – 54,86 

- DEF5838 – 54,41 

- DEF5835 – 53,44 

- DEF5807 (T.02404) – 52,86 

- DEF5850 – 52,39 

- DEF5835 – 51,96 

- DEF5885 – 50,56 

- DEF5847 – 48,81 

- DEF5893 – 47,64 

 

- DEF5849 – 47,54 

- DEF5846 – 47,36 

- DEF5844 – 47,25 

- DEF5897 – 45,20 

- DEF5843 – 40,67 

Elaborado por: A Comissão (2023/1) 

Nada mais havendo a tratar, o resultado do processo de análise e distribuição de bolsas de 

monitoria foi encaminhado à Secretaria do Centro de Desportos/CDS para ampla divulgação.  

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2023.  

 

Francisco Emílio de Medeiros (Docente Presidente) 

 

Edgard Matiello Júnior (Docente Membro) 

 

Luciana Fiamoncini (Docente Membro) 

 

Antonio Carlos Fiori Canevese (Discente Membro) 
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