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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara 

de Pós-graduação realizada em 25 

de maio de 2017, às 9 horas, na sala 

Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, reuniu-1 

se a Câmara de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2 

convocada por meio do Memorando Circular nº 13/2017/CPG, em caráter ordinário, para 3 

apreciação e deliberação da matéria nos termos da convocação, anteriormente preparada e 4 

enviada a todos via correio eletrônico. Compareceram, conforme atesta a lista de frequência 5 

subscrita em apartado: Mário Steindel, Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, Vanderlei 6 

Gageiro Machado, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Roberto Wu, Josimari Telino de 7 

Lacerda, Patrícia Faria Di Pietro, Beatriz Augusto de Paiva, Cíntia Soares, Carlos Loch, 8 

Fernando Antônio Forcellini, Gertrudes Aparecida Dandolini, Arno Dal Ri Jr., Gilberto 9 

Nogara Junior e Bruna Veiga de Moraes. A presidência da sessão coube ao Pró-reitor de 10 

Pós-graduação, professor Sérgio Fernando Torres de Freitas, que cumprimentou a todos e 11 

justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Maria Lucia de Barros Camargo, Tânia 12 

Beatriz Creczynski Pasa, Paulo Emílio Lovato, Fernanda Barbosa Lima Christian, Maria 13 

Angeles Lobo e Luiz Carlos Pinheiro Machado Filho. Ato contínuo, o presidente fez a 14 

conferência do quórum, instalou a reunião e procedeu a leitura da ordem do dia, seguindo-se 15 

a discussão e a votação das matérias dela constantes, consoante consignado adiante. Na 16 

oportunidade, empossou o professor Arno Dal Ri Jr. para, na condição de titular, representar 17 

os coordenadores de cursos de pós-graduação do Centro de Ciências Jurídicas, com mandato 18 

a expirar-se em 1 de abril de 2019, conforme os termos da Portaria nº 986/2017/GR. 19 

Empossou também, o professor Carlos Loch na condição de titular, representar os 20 

coordenadores de cursos de pós-graduação do Centro Tecnológico, com mandato a expirar-21 

se em 14 de abril de 2019, conforme os termos da Portaria nº 987/2017/GR. Item 1. 22 

Informes. Não Houve. Item 2. Apreciação das atas das reuniões ordinárias realizadas 23 

em 23/02/2017, 30/03/2017 e 27/04/2017.  Em apreciação, foram dispensadas as leituras das 24 

atas das sessões anteriores, considerando que todos haviam tido conhecimento do conteúdo 25 

das atas, as quais foram encaminhadas via correio eletrônico com antecedência e devidas 26 

correções. Submetidas à discussão e votação, as atas foram aprovadas por unanimidade, sem 27 

ressalvas. Item 3a. Processo nº 025345/2017-85 - Homologação do ato ad referendum 28 

para defesa de tese em caráter de sigilo de Marina Celant De Prá discente do 29 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, sob relatoria da presidência da 30 

Câmara. O presidente explicou que se trata de um pedido do programa de pós-graduação em 31 

Engenharia Química para defesa de doutorado da discente Marina Celant De Prá, em caráter 32 

de sigilo. Por considerar que o processo contém a documentação pertinente, que tramitou 33 

nas instâncias cabíveis, tendo a declaração da Secretaria de Inovação (Sinova) de que o 34 

conteúdo da tese é passível de proteção por direitos da Propriedade Intelectual. Ainda, que a 35 

defesa ocorreu em 03/03/2017, data anterior a reunião desta Câmara, aprovou-se ad 36 

referendum da Câmara de Pós-graduação. Submetida à homologação, a aprovação ad 37 

referendum foi aprovada por unanimidade, conforme os termos do Parecer nº 56/2017/CPG. 38 
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Item 3b. Processo nº 025419/2017-83 - Homologação do ato ad referendum para defesa 39 

de dissertação em caráter de sigilo de Filipe Freitas Zuchinali discente do Programa de 40 

Pós-Graduação em Engenharia Química, sob relatoria da presidência da Câmara. O 41 

presidente explicou que se trata de um pedido do Programa de Pós-graduação em 42 

Engenharia Química para defesa de dissertação do discente Filipe Freitas Zuchinali, em 43 

caráter de sigilo. Assim, por considerar que o processo contém a documentação pertinente, 44 

que tramitou nas instâncias cabíveis e tendo a declaração da Secretaria de Inovação (Sinova) 45 

de que o conteúdo da dissertação é passível de proteção por direitos da Propriedade 46 

Intelectual. Ainda, que a defesa ocorreu em 22/03/2017, data anterior a reunião desta 47 

Câmara, aprovou-se ad referendum da Câmara de Pós-graduação. Submetida à 48 

homologação, a aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade, conforme os 49 

termos do Parecer nº 62/2017/CPG. Item 3c. Processo nº 025415/2017-03 - Homologação 50 

do ato ad referendum para defesa de dissertação em caráter de sigilo de Jaqueline de 51 

Oliveira Brotto discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, sob 52 

relatoria da presidência da Câmara. O presidente explicou que se trata de um pedido do 53 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Química para defesa de dissertação da discente 54 

Jaqueline de Oliveira Brotto, em caráter de sigilo. Logo, por considerar que o processo 55 

contém a documentação pertinente, que tramitou nas instâncias cabíveis e tendo a 56 

declaração da Secretaria de Inovação (Sinova) de que o conteúdo da dissertação é passível 57 

de proteção por direitos da Propriedade Intelectual. Ainda, que a defesa ocorreu em 58 

17/03/2017, data anterior a reunião desta Câmara, aprovou-se ad referendum da Câmara de 59 

Pós-Graduação. Submetida à homologação, a aprovação ad referendum foi aprovada por 60 

unanimidade, conforme os termos do Parecer nº 61/2017/CPG. Item 3d. Processo nº 61 

025425/2017-31 - Homologação do ato ad referendum para defesa de dissertação em 62 

caráter de sigilo de Thais da Cunha Leal Schaefer discente do Programa de Pós-63 

graduação em Engenharia Química, sob relatoria da presidência da Câmara. O presidente 64 

explicou que se trata de um pedido do Programa de Pós-graduação em Engenharia Química 65 

para defesa de dissertação da discente Thais da Cunha Leal Schaefer, em caráter de sigilo. 66 

Assim sendo, considerando que o processo contém a documentação pertinente, que tramitou 67 

nas instâncias cabíveis e tendo a declaração da Secretaria de Inovação (Sinova) de que o 68 

conteúdo da dissertação é passível de proteção por direitos da Propriedade Intelectual. 69 

Ainda, que a defesa ocorreu em 17/04/2017, data anterior a reunião desta Câmara, aprovou-70 

se ad referendum da Câmara de Pós-Graduação. Submetida à homologação, a aprovação ad 71 

referendum foi aprovada por unanimidade, conforme os termos do Parecer nº 60/2017/CPG. 72 

Item 3e. Processo nº 025342/2017-41 - Homologação do ato ad referendum para defesa 73 

de dissertação em caráter de sigilo de Roberta Karoline Moraes Ferreira discente do 74 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, sob relatoria da presidência da 75 

Câmara. O presidente explicou que se trata de um pedido do Programa de Pós-graduação em 76 

Engenharia Química para defesa de dissertação da discente Roberta Karoline Moraes 77 

Ferreira, em caráter de sigilo. Então, considerando que o processo contém a documentação 78 

pertinente, que tramitou nas instâncias cabíveis e tendo a declaração da Secretaria de 79 

Inovação (Sinova) de que o conteúdo da dissertação é passível de proteção por direitos da 80 

Propriedade Intelectual. Ainda, que a defesa ocorreu em 10/03/2017, data anterior a reunião 81 

desta Câmara, aprovou-se ad referendum da Câmara de Pós-graduação. Submetida à 82 

homologação, a aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade, conforme os 83 

termos do Parecer nº 59/2017/CPG. Item 4a. Processo nº 022645/2017-11 - Homologação 84 

do ato ad referendum para defesa de dissertação fora do prazo do discente Eduardo 85 

Recktenvald Graeff do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, sob relatoria 86 

do conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. O Relator expôs que por considerar 87 

que o discente cumpriu os créditos necessários; que consta no processo a manifestação 88 

favorável do orientador; que contém no processo anuência do avaliador externo; que a 89 

defesa da dissertação estaria agendada para 17/05/2017. Ainda, que o referido processo 90 
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passou pela análise da Coordenadoria de Acompanhamento de Programas da Pró-reitoria de 91 

Pós-graduação, se manifesta favorável à autorização, em caráter excepcional, da defesa de 92 

dissertação do discente Eduardo Recktenvald Graeff fora do prazo regular, consoante 93 

estabelecido pela Resolução Normativa nº 05/CUn/2010. Submetido à homologação os 94 

termos do Parecer nº 63/2017/CPG, com aprovação ad referendum foram aprovados. Item 95 

4b. Processo nº 016146/2017-86 - Homologação do ato ad referendum para defesa de 96 

dissertação fora do prazo do discente Lourenço Luciano Carneiro Filho do Programa 97 

de Pós-graduação em Filosofia, sob relatoria da conselheira Tânia 98 

Beatriz Creczynski Pasa. A Relatora proferiu parecer favorável à solicitação de defesa fora 99 

do prazo regular, com anuência do orientador, considerando que o trabalho já se encontra 100 

finalizado, conforme consta do processo e a aprovação do colegiado delegado. Submetida à 101 

homologação, a aprovação ad referendum foi aprovada por unanimidade, conforme os 102 

termos do Parecer nº 64/2017/CPG. Item 5a. Processo nº 008562/2017-19 - Solicitação de 103 

defesa fora do prazo do discente David Omar Núñez Diban do Programa de Pós-104 

Graduação em Engenharia de Produção, sob relatoria da conselheira Gertrudes 105 

Aparecida Dandolini. A Relatora expôs parecer favorável ao pedido do discente David 106 

Omar Núñez Diban, em caráter excepcional, de defesa de tese fora do prazo regulamentar, 107 

de acordo com a documentação constante do processo e conforme estabelecido na 108 

Resolução Normativa nº 05/CUn/2010. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto da 109 

Relatora e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 70/2017/CPG. 110 

Item 5b. Processo nº 007826/2017-17 - Solicitação de defesa fora do prazo da discente 111 

Cristiane Alves Anacleto do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, 112 

sob relatoria da conselheira Gertrudes Aparecida Dandolini. A Relatora expôs parecer 113 

favorável ao pedido, em caráter excepcional, de defesa de tese fora do prazo regulamentar, 114 

considerando os documentos constantes do processo, conforme estabelecido na Resolução 115 

Normativa nº 05/CUn/2010. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto da Relatora e 116 

votou por maioria pela aprovação dos termos do Parecer nº 71/2017/CPG. Item 5c. 117 

Processo nº 024299/2017-05 - Solicitação de defesa fora do prazo do discente Ademir 118 

Linhares de Oliveira do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, sob 119 

relatoria do conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. Retirado de pauta, conforme 120 

deliberado na sessão plenária. Item 5d. Processo nº 030936/2017-74 - Solicitação de 121 

defesa fora do prazo do discente Thiago Pereira da Silva do Programa de Pós-122 

graduação em Engenharia Química, sob relatoria da conselheira Gertrudes Aparecida 123 

Dandolini. A Relatora expôs parecer favorável ao pedido do discente Thiago Pereira da 124 

Silva, em caráter excepcional, de defesa de tese fora do prazo regulamentar, considerando os 125 

documentos constantes do processo, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 126 

05/CUn/2010. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto da Relatora e votou por 127 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 69/2017/CPG. Item 5e. Processo nº 128 

027498/2017-67- Solicitação de defesa fora do prazo da discente Ariadne Cristine 129 

Cabral da Cruz do Programa de Pós-graduação em Odontologia, sob relatoria do 130 

conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. O Relator expôs parecer favorável ao 131 

pedido da discente Ariadne Cristine Cabral da Cruz, em caráter excepcional, de defesa de 132 

tese fora do prazo regulamentar, considerando os documentos constantes do processo, 133 

conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 05/CUn/2010. Deliberação: A Câmara 134 

acompanhou o voto do Relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do 135 

Parecer nº 68/2017/CPG. Item 6. Processo nº 028711/2017-58 - Alteração de 136 

nomenclatura de área de concentração do Programa de Pós-Graduação em História, 137 

sob relatoria do conselheiro Fernando Antônio Forcellini. O Relator após análise 138 

manifestou-se favorável à alteração de nomenclatura de área de concentração do Programa 139 

de Pós-Graduação em História, tendo em vista o artigo 13 em seu inciso IX da Resolução 140 

Normativa nº 95/CUn/2017, o qual define que é de competência do Colegiado Pleno a 141 

criação, extinção ou alteração de áreas de concentração, submetendo-as à homologação da 142 
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Câmara de Pós-Graduação e que a alteração solicitada no presente processo foi aprovada em 143 

reunião do Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em História. Deliberação: A 144 

Câmara acompanhou o voto do Relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 145 

do Parecer nº 84/2017/CPG. Item 7a. Processo nº 052605/2014-42 - Alteração do prazo 146 

para elaboração e defesa dos TCCs, período de orientação e finalização do curso do 147 

Curso de Especialização em Operações Rodoviárias do Departamento de Engenharia 148 

Civil, sob relatoria do sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos 149 

Conveniados. A Comissão analisou as alterações requeridas, quais sejam: prorrogação do 150 

prazo para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para 18/05/2017. Solicita-151 

se também prorrogação nas datas de defesa do TCC para 19/05/2017 e 30/06/2017. 152 

Alteração no período de orientação mês/ano do TCC, correspondente à elaboração 153 

mencionada anteriormente. Por fim, alteração na data de finalização do curso, passando para 154 

30/06/2017. Diante do exposto, o comitê exarou parecer favorável às alterações supracitadas 155 

para o curso de Especialização em Operações Rodoviárias, pois coincidem com o prazo do 156 

término do convênio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 157 

indicando não haver prejuízo na prestação de contas por parte da UFSC. Deliberação: A 158 

Câmara acompanhou o voto do comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 159 

do Parecer nº 67/2017/CPG. Item 7b. Processo nº 023379/2017-35 - Criação do curso de 160 

Especialização em Educação Escolar do Centro de Blumenau, sob relatoria do Comitê 161 

de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê após análise dos autos do 162 

processo emitiu parecer favorável à aprovação da proposta de criação do curso de 163 

Especialização em Educação Escolar, que será coordenado pelo Departamento de Ciências 164 

Exatas e Educação do Centro de Blumenau, tendo em vista que está de acordo com a 165 

Resolução CNE/CES nº 01/2007, com o Decreto 5.622/2005 e a Resolução Normativa nº 166 

15/CUn/2011. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 167 

unanimidade pela aprovação do teor do Parecer nº 65/2017/CPG. Item 7c. Processo nº 168 

075239/2013-19 - Alteração no cronograma do curso de Aperfeiçoamento em Atenção 169 

Domiciliar do Departamento de Saúde Pública, sob relatoria do Comitê de Análise de 170 

Processos de Cursos Conveniados. O Comitê analisou as alterações propostas, sendo o 171 

terceiro adiamento do início do curso de abril de 2017 para maio de 2017, com término 172 

mantido para 11/11/2017, em virtude de questões relacionadas à alocação de recursos 173 

financeiros, que não ocorreu como o previsto no projeto aprovado,  alteração do cronograma 174 

de atividades, alteração da nomenclatura e da emenda do módulo I “Introdução à Atenção 175 

Domiciliar para Introdução ao Curso”, indicação dos polos de realização do curso, a saber: 176 

Florianópolis, São Paulo, Brasília e Recife. As solicitações foram aprovadas pelo colegiado 177 

do curso em reunião no dia 03/04/2017, cujos documentos estão anexados ao processo. 178 

Ressalte-se que o prazo final requereu um Termo Aditivo ao Convênio Fapeu, que não 179 

consta no processo físico, mas está registrado no SPA, com previsão de conclusão em 180 

31/03/2018. Considerando o exposto, o comitê emitiu parecer favorável às alterações 181 

supramencionadas. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou 182 

por unanimidade pela aprovação do teor do Parecer nº 66/2017/CPG. Item 8a. Processo nº 183 

028472/2016-55 - Solicitação de Juliana Cristina Teixeira Domingues para 184 

reconhecimento do título de doutorado  na área de Sociologia Política, cujo diploma foi 185 

emitido em 26/01/2016 pela Università di Pisa/Itália, sob relatoria do Comitê de 186 

Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato favorável ao pleito, conforme aprovação 187 

pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia Política e os termos dos artigos 84 e 89 da 188 

Resolução Normativa nº 10/CUn/1997. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 189 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação do teor do Parecer nº 190 

82/2017/CPG. Item 8b. Processo nº 076675/2016-58 - Solicitação de Pedro Antônio dos 191 

Santos para reconhecimento do título de mestrado na área de Sociologia Política, cujo 192 

diploma foi emitido em 15/05/1999 pela Southern Illinois University/Estados Unidos, 193 

sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato favorável ao 194 
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pleito, conforme aprovação pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia Política e os 195 

termos dos artigos 84 e 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/1997. Deliberação: A 196 

Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação do 197 

teor do Parecer nº 81/2017/CPG. Item 8c. Processo nº 029634/2016-72 - Solicitação de 198 

Daniela Nienkotter Sardá para reconhecimento do título de doutorado na área de 199 

Linguística, cujo diploma foi emitido em 14/04/2016 pela Université Paris Descartes/ 200 

França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato 201 

favorável ao pleito, conforme aprovação pelo Programa de Pós-graduação em Linguistica e 202 

os termos dos artigos 84 e 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/1997. Deliberação: A 203 

Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação do 204 

teor do Parecer nº 76/2017/CPG. Item 8d. Processo nº 066725/2016-99 - Solicitação de 205 

Jean-Bosco Kakozi Kashindi para reconhecimento do título de doutorado na área de 206 

História, cujo diploma foi emitido em 02/07/2015 pela Universidad Nacional Autónoma 207 

de México/México, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do 208 

relato favorável ao pleito, conforme aprovação pelo Programa de Pós-graduação em História 209 

e os termos dos artigos 84 e 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/1997. Deliberação: A 210 

Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação do 211 

teor do Parecer nº 75/2017/CPG. Item 8e. Processo nº 075754/2016-41 - Solicitação de 212 

Demilson Dagostim para reconhecimento do título de mestrado na área de 213 

Contabilidade, cujo diploma foi emitido em 07/10/2016 pela Universidade de Coimbra / 214 

Portugal, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato 215 

contrário ao pleito, de acordo com a manifestação do Programa de Pós-graduação em 216 

Contabilidade. A Comissão ressalta que o processo em apreciação teve início antes da 217 

publicação da Portaria Normativa nº 022/MEC/2016 fato que justifica a análise da comissão 218 

baseada no mérito da dissertação. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 219 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 79/2017/CPG. 220 

Item 8f. Processo nº 017145/2017-59 - Solicitação de Matheus Joner Wiest para 221 

reconhecimento do título de doutorado na área de Educação Física, pela University of 222 

Alberta/Canadá, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Retirado de pauta, 223 

conforme deliberado na sessão plenária. Item 8g. Processo nº 069808/2016-30 - 224 

Solicitação de Marcelo Batista Haas para reconhecimento do título de doutorado na 225 

área de Geografia, cujo diploma foi emitido em 05/10/2016 pela Christian-Albrechts-226 

Universität zu Kiel/Alemanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a 227 

exposição do relato favorável ao pleito, conforme aprovação pelo Programa de Pós-228 

graduação em Geografia e os termos dos artigos 84 e 89 da Resolução Normativa nº 229 

10/CUn/1997. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 230 

unanimidade pela aprovação do teor do Parecer nº 74/2017/CPG. Item 8h. Processo nº 231 

061553/2016-67 - Solicitação de Juliane Lima Pedrini para reconhecimento do título de 232 

doutorado na área de Educação, cujo diploma foi emitido em 29/01/2016 pela 233 

Universitat de Valencia/Espanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a 234 

exposição do relato contrário ao pleito, de acordo com a manifestação do Programa de Pós-235 

graduação em Educação. A Comissão ressalta que o processo em apreciação teve início 236 

antes da publicação da Portaria Normativa nº 022/MEC/2016, fato que justifica a análise da 237 

comissão baseada no mérito da tese. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 238 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 78/2017/CPG. 239 

Item 8i. Processo nº 055811/2016-76 - Solicitação de Catarina Costa Fernandes para 240 

reconhecimento do título de doutorado na área de Educação, cujo diploma foi emitido 241 

em 25/01/2007 pela Universidad del Norte/Paraguai, sob relatoria do Comitê de Avaliação 242 

de Títulos. Feita a exposição do relato contrário ao pleito, de acordo com a manifestação do 243 

Programa de Pós-graduação em Educação. A Comissão ressalta que o processo em 244 

apreciação teve início antes da publicação da Portaria Normativa nº 022/MEC/2016, fato 245 

que justifica a análise da comissão baseada no mérito da tese. Deliberação: A Câmara 246 
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acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 247 

do Parecer nº 80/2017/CPG. Item 8j. Processo nº 020714/2017-43 - Solicitação de Lucas 248 

Carlos Lima para reconhecimento do título de doutorado na área de Direito, cujo 249 

diploma foi emitido em 12/04/2017 pela Universitá degli Studi di Macerata/Itália, sob 250 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato favorável ao pleito, 251 

conforme aprovação pelo Programa de Pós-graduação em Direito e os termos dos artigos 84 252 

e 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/1997. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto 253 

do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação do teor do Parecer nº 254 

77/2017/CPG. Item 9a. Processo nº 018239/2017-45 - Alteração de matriz curricular do 255 

Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada, sob relatoria do Comitê 256 

de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê 257 

analisou o pedido de alteração da estrutura curricular dos cursos de mestrado e doutorado do 258 

Programa de Pós-graduação em Matemática Pura e Aplicada. A estrutura curricular do curso 259 

de mestrado em Matemática Pura e Aplicada é composta por grupos de disciplinas com 06 260 

(seis) créditos cada uma. No que tange ao curso de mestrado, o presente processo cria 03 261 

(três) disciplinas para a estrutura curricular do programa quais sejam: “Grupos Finitos e suas 262 

representações”, “Métodos matemáticos para estatística e Modelagem Matemática: 263 

Biomatemática”, “Grupos finitos e suas representações e métodos matemáticos para 264 

estatística”, todas as disciplinas com 6 (seis) créditos. Para o doutorado houve a criação das 265 

seguintes disciplinas: “Modelagem Matemática: Biomatemática”, “Elementos de Teoria 266 

Espectral”, “Introdução à Cohomologia de grupos”, “Grupóides, Semigrupos Inversos e 267 

suas C*-álgebras”. Foi solicitada alteração de conteúdo nas disciplinas: “Análise funcional 268 

aplicada” e “Métodos de Análise Não-linear”. As alterações no currículo foram aprovadas 269 

no colegiado pleno do programa em 12/12/2016, com base em pareceres emitidos por 270 

comissão específica do programa, que constam no processo. Deliberação: A Câmara 271 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 272 

do Parecer nº 73/2017/CPG. Item 9b. Processo nº 073607/2014-75 - Alteração de normas 273 

de credenciamento do Programa de Pós-graduação em Contabilidade, sob relatoria do 274 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 275 

Comitê proferiu parecer favorável a Resolução nº 02/PPGC/2016, de 15 de dezembro de 276 

2016, a qual dispõe sobre credenciamento e recredenciamento de docentes do Programa de 277 

Pós-graduação em Contabilidade. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 278 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 72/2017/CPG. 279 

Item 9c. Processo nº 026135/2017-12 - Solicitação de recredenciamento de professores 280 

do Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional Saúde Mental e Atenção 281 

Psicossocial, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 282 

Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao recredenciamento na 283 

categoria de permanente para orientação em nível de mestrado pelo período de 01/06/2017 a 284 

31/05/2019 os seguintes docentes: Daniela Ribeiro Schneider, Fabrício Augusto Menegon, 285 

Magda do Canto Zurba, Maria Terezinha Zeferino, Rachel Schlindwein Zanini, Sandra 286 

Noemi Cucurullo de Caponi e Walter Ferreira de Oliveira. Também, emitiu parecer 287 

favorável ao recredenciamento na categoria de colaborador para orientação em nível de 288 

mestrado pelo período de 01/06/2017 a 31/05/2019 dos seguintes docentes: Paulo Duarte de 289 

Carvalho Amarante e Tânia Maris Grigolo. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 290 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 291 

72/2017/CPG. Item 9d. Processo nº 027766/2017-41 - Solicitação de credenciamento e 292 

recredenciamento de professores do Programa de Pós-graduação em História, sob 293 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de 294 

Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao recredenciamento na categoria de 295 

permanente para orientação em nível de mestrado pelo período de 01/04/2017 a 01/04/2020 296 

os seguintes docentes: Juliana Salles Machado Bueno, Flávia Florentino Varella, Tiago 297 

Kramer de Oliveira e Waldomiro Lourenço da Silva Júnior. Também emitiram para parecer 298 
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favorável ao recredenciamento na categoria de permanente para orientação em nível de 299 

mestrado e doutorado pelo período de 01/04/2017 a 01/04/2020 os seguintes docentes: 300 

Adriano Luiz Duarte, Alexandre Busko Valim, Ana Lúcia Vulfe Nötzold, Beatriz Gallotti 301 

Mamigonian, Cristina Scheibe Wolff, Eunice Sueli Nodari, Henrique Espada R. Lima Filho, 302 

Joana Maria Pedro, João Klug, Janine Gomes da Silva, Letícia Borges Nedel, Lucas de 303 

Melo Reis Bueno, Márcio Roberto Voigt, Marcos Fábio Freire Montysuma, Paulo Pinheiro 304 

Machado, Rogério Luiz de Souza, Silvio Marcus de Souza Correa e Waldir José Rampinelli. 305 

Credenciamento na categoria de colaborador para orientação em nível de mestrado pelo 306 

período de 01/04/2017 a 01/04/2020 os seguintes docentes: Rodrigo Bragio Bonaldo e Silvia 307 

Regina Liebel. Por fim, credenciamento na categoria de colaborador para orientação em 308 

nível de mestrado e doutorado pelo período de 01/04/2017 a 01/04/2020 os seguintes 309 

docentes: Maria Bernadete Ramos Flores e Maria de Fátima Fontes Piazza. Deliberação: A 310 

Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação 311 

dos termos do Parecer nº 72/2017/CPG. Item 9e. Processo nº 028332/2017-68 - Solicitação 312 

de prorrogação de recredenciamento de professores do Programa de Pós-graduação 313 

em Engenharia de Automação e Sistemas, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas 314 

de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê após análise emitiu 315 

parecer favorável ao pedido de prorrogação do recredenciamento na categoria de 316 

permanente para orientação em nível de mestrado e doutorado pelo período de vigência de 317 

15/05/2017 a 15/07/2017 dos seguintes docentes: Alexandre Trofino Neto, Antônio Augusto 318 

Rodrigues Coelho, Carlos Barros Montez, Daniel Ferreira Coutinho, Daniel Juan Pagano, 319 

Edson Roberto de Pieri, Eduardo Camponogara, Eugênio de Bona Castelan Neto, Ivo Barbi, 320 

Jean-Marie Alexandre Farines, Jomi Fred Hübner, Joni da Silva Fraga, José Eduardo 321 

Ribeiro Cury, Julio Elias Normey-Rico, Leandro Buss Becker, Marcelo Ricardo Stemmer, 322 

Max Hering de Queiroz, Ricardo José Rabelo, Rômulo Silva de Oliveira, Ubirajara Franco 323 

Moreno e Werner Kraus Junior. O Comitê também proferiu parecer favorável ao seguinte 324 

pedido: prorrogação do recredenciamento na categoria de permanente para orientação em 325 

nível de mestrado pelo período de vigência de 15/05/2017 a 15/07/2017 do professor Nestor 326 

Roqueiro. Ainda, formularam parecer favorável a prorrogação do recredenciamento na 327 

categoria de colaborador para orientação em nível de mestrado e doutorado pelo período de 328 

vigência de 15/05/2017 a 15/07/2017 dos professores: Ricardo Alexandre Reinaldo de 329 

Moraes, Rodolfo César Costa Flesch e Rodrigo Castelan Carlson. Também, prorrogação do 330 

recredenciamento na categoria de colaborador para orientação em nível de mestrado pelo 331 

período de vigência de 15/05/2017 a 15/07/2017 do professor Hector Bessa Silveira. Por 332 

fim, expôs parecer favorável prorrogação do recredenciamento na categoria de colaborador 333 

para orientação em nível de doutorado pelo período de vigência de 15/05/2017 a 15/07/2017 334 

do professor Luiz Cláudio Villar dos Santos. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 335 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 336 

72/2017/CPG. Inclusões em pauta: Processo nº 038067/2016-45 - Solicitação de Juliano 337 

Ughini para reconhecimento do título de mestrado na área de Relações Internacionais, 338 

cujo diploma foi emitido em 01/01/2010 pela King’s College/Inglaterra, sob relatoria do 339 

Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato contrário ao pleito, de acordo 340 

com as manifestações dos Programas de Pós-graduação em Relações Internacionais e 341 

Administração. A Comissão ressalta que o processo em apreciação teve início antes da 342 

publicação da Portaria Normativa nº 022/MEC/2016, fato que justifica a análise da comissão 343 

baseada no mérito da dissertação. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 344 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 83/2017/CPG. 345 

Processo nº 031322/2017-18 - Solicitação para defesa de tese em caráter de sigilo da 346 

discente Regina Celis Lopes Affonso do Programa de Pós-graduação em Biologia 347 

Celular, sob relatoria da presidência da Câmara. O presidente explicou que se trata de um 348 

pedido do Programa de Pós-graduação em Biologia Celular para defesa de tese da discente 349 

Regina Celis Lopes Affonso, em caráter de sigilo. Logo, por considerar que o processo 350 
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contém a documentação pertinente, que tramitou nas instâncias cabíveis e tendo a 351 

declaração da Secretaria de Inovação (Sinova) de que o conteúdo da tese é passível de 352 

proteção por direitos da Propriedade Intelectual. Informe-se, que a defesa ocorrerá em 353 

26/05/2017. Submetida à aprovação foi aprovada por unanimidade, conforme os termos do 354 

Parecer nº 58/2017/CPG. Processo nº 038067/2016-45 - Solicitação para defesa de tese 355 

em caráter de sigilo de Diones Caeran Bueno discente do Programa de Pós-graduação 356 

em Bioquímica, sob relatoria da presidência da Câmara. O presidente explicou que se trata 357 

de um pedido do Programa de Pós-graduação em Bioquímica para defesa de tese do discente 358 

Diones Caeran Bueno, em caráter de sigilo. Por considerar que o processo contém a 359 

documentação pertinente, que tramitou nas instâncias cabíveis e tendo a declaração da 360 

Secretaria de Inovação (Sinova) de que o conteúdo da tese é passível de proteção por 361 

direitos da Propriedade Intelectual. Informe-se, que a defesa ocorrerá em 02/06/2017. 362 

Submetida à aprovação foi aprovada por unanimidade, conforme os termos do Parecer nº 363 

57/2017/CPG. Ações para Permanência Estudantil na Pós-Graduação da UFSC, sob-364 

relatoria da Representação discente na CPG.  Ficou acordado que o Presidente desta Câmara 365 

iria formar uma Comissão para dar tratamento ao tema sendo formada por um conselheiro 366 

docente, um representante discente, um representante da Secretaria de Planejamento e 367 

Orçamento (SEPLAN) e um representante da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE).  368 

Concluídos os assuntos pautados, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por 369 

encerrada a sessão, a qual foi filmada para embasar os atos desta Câmara e poderá ser 370 

consultada, através do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/. 371 

Para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, 372 

lavrei a presente ata, que, se achada conforme e aprovada, será assinada pelo senhor 373 

presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 25 de maio de 2017. 374 

http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/

