
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 DOIS DE FEVEREIRO, NA SALA 219 DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE 
DESPORTOS – UFSC. No dia vinte e dois 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 as inscrições realizadas 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. Foi constatada a entrega de dezesseis formulários das 
disciplinas interessadas no prazo previsto de inscrições, todas aceitas pela Comissão. Diante do fato de 
haver  somente  dez  bolsas  disponibilizadas,  relata-se  que  a  Comissão  procedeu,  no  dia  16  p.p.,  à 
transcrição dos dados informados pelos/as docentes para a planilha usualmente utilizada por Comissões 
de avaliação anteriores, criada no DEF. Contudo, considerando haver informações discrepantes no quesito 
“Índice de Reprovação” das disciplinas, a Comissão solicitou por e-mail aos docentes que retificassem ou 
ratificassem a informação. Sendo assim, nesta data, os dados foram revisados ou confirmados na referida 
planilha,  gerando-se  automaticamente  a  pontuação  para  cada  disciplina,  com  a  classificação  sendo 
apresentada a seguir em ordem decrescente. As dez primeiras disciplinas elencadas estão aptas a receber 
bolsas de monitoria, enquanto as cinco subsequentes aguardam em situação de suplência. Observa-se que 
uma das disciplinas foi excluída da apresentação final da classificação, tendo em vista que o docente  
inscreveu duas disciplinas, sendo mantida a de maior pontuação. Assim, as disciplinas contempladas são 
as seguintes: 

Disciplinas  contempladas  e  respectivas 
pontuações

Disciplinas na suplência e respectivas pontuações

- DEF5873 - 57,90
- DEF5841 - 54,81
- DEF5835 - 53,04
- DEF5850 - 52,48
- DEF5807 (T.03444) - 52,41
- DEF5835 - 51,93
- DEF5838 - 51,30
- DEF5885 - 50,65
- DEF5847 - 48,49
- DEF5849 - 47,46

- DEF5893 - 47,36
- DEF5846 - 47,32
- DEF5844 - 47,11
- DEF5897 - 45,21
- DEF5843 - 40,41

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, 22 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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