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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Ata da sessão ordinária da Câmara de Pós-

Graduação realizada em 26 de fevereiro de 

2015, às 8h30m horas, na sala Prof. Ayrton 

Roberto de Oliveira. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

minutos, reuniu-se a Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina 2 

(UFSC), convocada por meio do Memorando Circular nº 01/2015/CPG, em caráter ordinário, 3 

para apreciação e deliberação das matérias constantes da pauta, anteriormente preparada e 4 

enviada a todos via correio eletrônico. Fizeram-se presentes à sessão os conselheiros Yara 5 

Maria Rauh Müller, Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, Thereza Cristina Monteiro de 6 

Lima, Milton Luiz Horn Vieira, Yan de Souza Carreirão, Márcio Rogério Silveira, Vânia Marli 7 

Schubert Backes, Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Izabel Cristina Santos Almeida, José Alonso 8 

Borba, Armando Albertazzi Gonçalves Júnior, Rômulo Silva de Oliveira, Lucila Maria de 9 

Souza Campos, Roberto Caldas de Andrade Pinto, William Gérson Matias, Luis Otávio 10 

Pimentel, Rosangela Schwarz Rodrigues e Indiara Sartori Dalmolin. Registre-se a presença do 11 

Pró-Reitor Adjunto de Graduação, Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento. A presidência da 12 

sessão coube à Pró-Reitora de Pós-Graduação, Professora Dra. Joana Maria Pedro, que 13 

cumprimentou a todos e justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Maria Lúcia de 14 

Barros Camargo, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Pedro Antonio de Melo, 15 

Hugo Alejandro Gallardo Olmedo, Rafael Souza Mendes, Roseane Fett, Alex Pires de Oliveira 16 

Nuñer, e Jonas Valente Matsinhe. Ato contínuo, a Senhora Presidente abriu a sessão, fez a 17 

conferência do quórum e instalou a reunião. Na oportunidade empossou a professora Rosângela 18 

Schwarz Rodrigues para representar os coordenadores dos programas de Pós-Graduação stricto 19 

sensu do Centro de Ciências da Educação, com mandato a expirar-se em 31 de março de 2016, 20 

conforme Portaria nº 2529/2014/GR. Dando prosseguimento, procedeu-se a discussão e 21 

votação das matérias constantes da ordem do dia, consoante consignado adiante: Item 1. 22 

Apreciação das atas das reuniões ordinárias realizadas em 27/11/2014 e 18/12/2014. Os 23 

documentos foram aprovados por unanimidade de votos. Item 2. Processo nº 001588/2015-66 24 

- Homologação do ad referendum à defesa da dissertação de Mestrado de Vânia 25 

Aparecida Mareze, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e 26 

Biociências, em caráter de sigilo, sob relato da Presidência da Câmara. Encaminhada, com ad 27 

referendum, a Câmara de Pós-Graduação. De posse da palavra o Pró-Reitor Adjunto de Pós-28 

Graduação, Prof. Juarez Vieira do Nascimento efetuou a leitura do documento em que consta: 29 

“Por considerar que o processo contém a documentação pertinente e tramitou nas instâncias 30 

cabíveis, estando declarado pela Diretora do Departamento de Inovação Tecnológica que o 31 

conteúdo da dissertação é passível de ser protegido por direitos da Propriedade Intelectual; que 32 

a defesa está programada para o dia 26/02/2015, portanto em data coincidente com a reunião da 33 

Câmara de Pós-Graduação, aprovamos ad referendum da CPG e submetemos à homologação 34 

desta Câmara.” Em votação, o plenário ratificou o ad referendum, por unanimidade. Item 3. 35 

Processo nº 000339/2015-53 - Homologação do ad referendum à defesa da dissertação de 36 

Mestrado de Bianca Lucchesi Targhetta mestranda do Programa de Pós-Graduação em 37 
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Biotecnologia e Biociências, em caráter de sigilo, sob relato da Presidência da Câmara. Ainda 38 

de posse da palavra o Pró-reitor Adjunto de Pós-Graduação, Prof. Juarez Vieira do Nascimento 39 

leu o documento em que consta: “Por considerar que o processo contém a documentação 40 

pertinente e tramitou nas instâncias cabíveis, estando declarado pela Diretora do Departamento 41 

de Inovação Tecnológica que o conteúdo da dissertação é passível de ser protegido por direitos 42 

da Propriedade Intelectual; que a defesa está programada para o dia 26/02/2015, portanto em 43 

data coincidente com a reunião da Câmara de Pós-Graduação, aprovamos ad referendum da 44 

CPG e submetemos à homologação desta Câmara.” Em votação, o plenário ratificou o ad 45 

referendum, por unanimidade. Item 4. Processo nº 034670/2010-62 - Homologação do ad 46 

referendum em parecer do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados 47 

referente ao relatório final/prestação de contas do Curso de Especialização em Gestão 48 

Pública Municipal ofertada pelo Departamento de Ciências da Administração, sob relato 49 

do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê expôs parecer favorável 50 

à solicitação de aprovação do relatório final e emissão de certificados com apresentação de 51 

demonstrativo da movimentação financeira executada no desenvolvimento do Curso de 52 

Especialização em Gestão Pública Municipal. Em votação, o plenário ratificou o ad 53 

referendum, por unanimidade, conforme Parecer de nº 01/2015/CPG. Item 5. Processo nº 54 

005368/2014-21 - Alterações no projeto pedagógico do Curso de Especialização em 55 

Educação na Cultura Digital, ofertado pelo Departamento de Metodologia de Ensino, sob 56 

relato do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê em análise 57 

documental verificou que a alteração solicitada nos autos foi julgada pertinente pelo Colegiado 58 

do Curso, sendo necessária para manutenção da qualidade do mesmo e que a proposta não fere 59 

o estipulado pela Resolução Normativa nº 15/CUn/2011, nesse sentido votou favoravelmente à 60 

aprovação das alterações do PPC do Curso de Especialização em Educação na Cultura Digital. 61 

A Câmara de Pós-Graduação discutiu e deliberou por aprovar por unanimidade os termos do 62 

Parecer de nº 02/2015/CPG. Item 6. Processo nº 063126/2012-90 - Prorrogação do término 63 

do Curso de Especialização em Engenharia Automotiva, ofertado pelo Departamento de 64 

Engenharia Mecânica, sob relato do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. 65 

Com a palavra a conselheira Vânia Marli Schubert Backes, membro do Comitê, fez a leitura do 66 

parecer em que consta que o pedido de prorrogação é solicitado para finalização de 67 

monografias e utilização dos recursos financeiros do Curso. O Coordenador do Curso Prof. 68 

Marco Antonio Martins Cavaco encaminhou solicitação de prorrogação por 6 (seis) meses até 69 

30 de outubro de 2015, sendo homologado em reunião do Colegiado do Curso em 11/12/2014. 70 

Assim, o Comitê votou favoravelmente as alterações propostas para Curso de Especialização 71 

em Engenharia Automotiva. A Câmara de Pós-Graduação discutiu e deliberou por aprovar à 72 

unanimidade os termos do Parecer de nº 03/2015/CPG. Item 7. Processo nº 025895/2014-51 - 73 

Alteração de carga horária de disciplinas do Curso de Especialização em Gestão Escolar, 74 

ofertado pelo Departamento de Estudos Especializados em Educação, sob relato do Comitê 75 

de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê expõe que foi solicitada alteração 76 

na carga horária total do curso de 390h para 405h visando acatar orientações do MEC, 77 

mantenedor do projeto. Quais sejam: Na disciplina de “Introdução às Tecnologias Digitais na 78 

Educação” que passará de 30 horas para 15 horas e na disciplina “Metodologia do Trabalho 79 

Científico (projeto vivencial) que passará de 60 horas para 90 horas. As alterações solicitadas 80 

não modificam o período do curso nem o corpo docente e a nova carga horária não fere a 81 

Resolução Normativa nº 15/CUn/2011. Assim, o Comitê votou favoravelmente as alterações 82 

propostas para Curso de Especialização em Gestão Escolar. A Câmara de Pós-Graduação 83 

discutiu e deliberou por aprovar à unanimidade os termos do Parecer de nº 04/2015/CPG. Item 84 

8. Processo nº 042477/2012-67 -  Homologação das alterações no projeto pedagógico e 85 

prorrogação do término do Curso de Especialização em UX Design, ofertado pelo 86 

Departamento de Expressão Gráfica, sob relato do Comitê de Análise de Processos de 87 
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Cursos Conveniados.  O Comitê por considerar que as solicitações requeridas estão 88 

documentadas juntamente com a minuta do Termo Aditivo de prorrogação de prazo do Termo 89 

de Contrato entre a UFSC e a FAPEU e  ainda, que as alterações não ferem a Resolução 90 

Normativa nº 15/CUn/2011, votou favoravelmente às alterações propostas para o Curso de 91 

Especialização em UX Design. A seguir, a Senhora Presidente submeteu o Parecer de nº 92 

05/2015/CPG, anteriormente citado, à votação do plenário, que foi aprovado, por unanimidade 93 

de votos. Item 9. Discussão sobre monografias e/ou artigos como trabalhos de final de 94 

curso de pós-graduação lato sensu, sob relato da Presidência da Câmara. A Câmara de Pós-95 

Graduação manifestou-se para adoção tanto de monografia, artigo ou relatório como forma de 96 

apresentação dos trabalhos de conclusão dos cursos de pós-graduação lato sensu. A Pró-97 

Reitoria de Pós-Graduação irá encaminhar os critérios para elaboração de cada um. Item 10. 98 

Processo nº 074961/2014-17 - Reconhecimento do título de Doutor de Douglas David 99 

Baptista de Souza, na área de Engenharia Elétrica, conferido pela Université Grenoble, 100 

França, sob relato do Comitê de Avaliação de Títulos. O pedido foi aprovado pelo Colegiado 101 

do Programa e o Comitê emitiu parecer favorável, de nº 08/2015/CPG que, após apreciação, foi 102 

aprovado por unanimidade pela Câmara. Item 11. Processo nº 073545/2014-00 - 103 

Reconhecimento do título de Doutor de Massimo Ostilli área de Física, conferido pela 104 

Università Degli Studi di Roma “La Sapienza”, Itália, sob relato do Comitê de Avaliação de 105 

Títulos. O pedido foi aprovado pelo Colegiado do Programa e o Comitê emitiu parecer 106 

favorável, de nº 07/2015/CPG que, após apreciação, foi aprovado por unanimidade pela 107 

Câmara. Item 12. Processo nº 075299/2014-12 - Semestralização do Programa e criação 108 

das disciplinas, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, sob relato do 109 

Conselheiro Hugo Alejandro Gallardo Olmedo. Processo retirado de pauta em face de ausência 110 

do conselheiro-relator. Item 13. Processo nº 059648/2014-59 - Criação das disciplinas do 3º 111 

e do 4º bimestres do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, sob relato do 112 

Conselheiro Yan de Souza Carreirão. O Relator explicou que o pedido é justificado com base 113 

no fato de que o referido Programa adotou, desde março de 2014, o Regime Bimestral, com 4 114 

períodos letivos por ano. Com o encurtamento do período letivo de 12 para 8 semanas, a quase 115 

totalidade das disciplinas existentes teve seu programa reduzido para comportar dois créditos 116 

(30 horas de aula), em lugar de três. Os conteúdos ministrados foram reorganizados e 117 

distribuídos em um conjunto de novas disciplinas, o que aumentou a quantidade de disciplinas 118 

oferecidas, a mudança no numero de créditos e a reorganização do conteúdo, devidas à adoção 119 

do Regime Bimestral são, portanto, os motivos básicos da criação das disciplinas em pauta, que 120 

são referentes aos 3º e 4º bimestre do curso. Tendo em vista que a solicitação foi aprovada pelo 121 

Colegiado Pleno do Programa e que o processo encaminha todas as informações referentes a 122 

cada disciplina (quais sejam: nome, ementa, programa, bibliografia, carga horária, número de 123 

créditos, critérios de avaliação, pré-requisitos e corpo docente responsável), estando, portanto, 124 

em acordo com a Resolução Normativa n° 05/CUn/2010, o relator votou favoravelmente à 125 

aprovação da solicitação de criação das 60 disciplinas – listadas nas páginas 89 a 91 do 126 

processo – no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Submetido à discussão e 127 

posteriormente à votação o Parecer de nº 09/2015/CPG foi aprovado à unanimidade de votos. 128 

Item 14. Processo nº 006000/2015-61 - Criação de disciplinas eletivas do Mestrado 129 

Profissional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sob relato do Conselheiro William 130 

Gerson Matias. O Conselheiro informou que o processo foi apreciado e aprovado na reunião do 131 

colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial em 132 

03/12/2014 e teve despacho positivo da Coordenadoria de Acompanhamento de Programas de 133 

Pós-Graduação em 20/02/2015. Porém, a CAP/PROPG fez uma ressalva “A proposta da 134 

disciplina Saúde Mental I é apresentada como sendo do MP em Saúde Mental e Atenção 135 

Psicossocial e do PPG em Saúde Coletiva. Esclarecendo-se aqui que na análise da Câmara de 136 

Pós-Graduação deve-se considerar apenas a proposta do oferecimento da disciplina pelo MP 137 
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em Saúde Mental, visto ser este o requerente”. Considerando que o processo está corretamente 138 

documentado, foi aprovado no colegiado do Programa e atende a Resolução Normativa nº 139 

05/CUn/2010 da UFSC, manifestou-se de parecer favorável a criação das disciplinas para 140 

serem oferecidas no Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial. 141 

Submetido à discussão e posteriormente à votação o Parecer de nº 12/2015/CPG foi aprovado à 142 

unanimidade de votos. Item 15.  Processo nº 006690/2015-58 - Criação de disciplinas 143 

eletivas do Programa de Pós-Graduação em Fungos, Algas e Plantas, sob relato do 144 

Conselheiro William Gerson Matias. O relator expôs que se trata de homologação das 145 

disciplinas eletivas do PPG em Biologia de Fungos, Algas e Plantas. Compõe o processo ofício 146 

do coordenador do PPGFAP, ATA da reunião do colegiado Pleno do Programa, cópia dos 147 

programas das 15 disciplinas a serem oferecidas e despacho da CAP/PROPG. O processo foi 148 

apreciado e aprovado na reunião do colegiado pleno do PPGFAP em 09/12/2014 e teve 149 

despacho positivo da Coordenadoria de Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação em 150 

20/02/2015. Considerando que o processo está corretamente documentado, foi aprovado no 151 

colegiado do PPGFAP e atende a Resolução Normativa nº 05/CUn/2010 da UFSC, o relator 152 

votou favoravelmente a homologação das ementas das disciplinas eletivas do PPG em Biologia 153 

de Fungos, Algas e Plantas do CCB. Submetido à discussão e posteriormente a votação o 154 

Parecer de nº 13/2015/CPG foi aprovado à unanimidade de votos. Item 16. Processo nº 155 

065921/2014-84 - Criação de disciplina eletiva do Mestrado Profissional em 156 

Administração Universitária, sob relato do Conselheiro Márcio R. Silveira. Criação da 157 

disciplina eletiva “Fundamentos de aprendizagem colaborativa em organização de ensino”, 158 

para o mestrado, com conteúdo de 04 créditos (60 horas) no Programa de Pós-Graduação em 159 

Administração Universitária. A professora responsável pela disciplina é Marilda Todescat. A 160 

proposta foi aprovada na reunião do colegiado pleno do Programa de Pós-Graduação em 161 

Administração Universitária, em 24/12/2014. Logo em seguida, em 17/11/2014, foi solicitado 162 

pela Câmara de Pós-Graduação algumas correções, como: justificativa de criação da disciplina  163 

e data da liberação do colegiado pleno. As solicitações foram cumpridas. Diante dos fatos a 164 

justificativa é condizente com as necessidades atuais do Programa, foi aprovada pelo colegiado 165 

pleno do mesmo e está, nesse momento, devidamente instruída pela Coordenadoria de 166 

Acompanhamento de Programas de Programas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Submetido à 167 

discussão e posteriormente à votação o Parecer de nº 14/2015/CPG foi aprovado à unanimidade 168 

de votos. Item 17.  Processo nº 065660/2014-01 - Criação de disciplina eletiva do Programa 169 

de Pós-Graduação em Educação Física, sob relato do Conselheiro Márcio R. Silveira. O 170 

relator mencionou que a solicitação refere-se à criação da disciplina eletiva “Bioquímica do 171 

exercício e do esporte”, para o mestrado e doutorado, com conteúdo de 04 créditos (60 horas), 172 

no Programa de Pós-Graduação em Educação Física. O professor responsável da disciplina é 173 

Aderbal Silva Aguiar Junior. A proposta foi aprovada na reunião do Colegiado Pleno do 174 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física, por unanimidade, em 10/12/2014. Logo em 175 

seguida, em 28/01/2015, as informações sobre a disciplina, conforme solicitado pela 176 

CAP/PROPG em 21/01/2015, foram complementadas com a justificativa de criação da mesma, 177 

o nome do docente responsável e a informação que a disciplina será eletiva do Programa de 178 

Pós-Graduação. Diante dos fatos a disciplina é condizente com as necessidades atuais do 179 

Programa, foi aprovada pelo colegiado pleno do mesmo e está nesse momento, devidamente 180 

instruída pela Coordenadoria de Acompanhamento de Programas da Pós-Graduação. 181 

Submetido à discussão e posteriormente a votação o Parecer de nº 15/2015/CPG foi aprovado à 182 

unanimidade. Item 18.  Processo nº 071582/2014-75 - Criação de disciplinas eletivas do 183 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, sob relato do Conselheiro Luiz 184 

Guilherme Antonacci Guglielmo. O processo em tela refere-se à criação de três novas 185 

disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas. As disciplinas solicitadas 186 

são: Métodos de avaliação de Competências em Educação Médica, Tópicos avançados em 187 
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Gastroenterologia e Tópicos Avançados em Infecções Respiratórias. Acrescento que as 188 

informações detalhadas sobre cada disciplina (docentes responsáveis, período de realização, 189 

número de créditos, eletiva ou obrigatória, ementa, conteúdo programático, bibliografia, 190 

justificativa da coordenadora do PPG-CM para a oferta das disciplinas e data da aprovação no 191 

colegiado) estão devidamente apresentadas no processo. Assim, considerando que o processo 192 

está devidamente instruído; os argumentos apresentados para a criação das disciplinas são 193 

satisfatórios; as disciplinas foram aprovadas na reunião do Colegiado do Programa de Pós-194 

Graduação em Ciências Médicas em 16/12/2014; e consta no processo o parecer da 195 

Coordenadoria de Acompanhamento de Programas da PROPG. Dessa forma, votou pela 196 

homologação das disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas. Submetido 197 

à discussão e posteriormente a votação o Parecer de nº 16/2015/CPG foi aprovado por 198 

unanimidade. Item 19.  Processo nº 071405/2014-99 - Criação de disciplinas eletivas do 199 

Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências, sob relato do Conselheiro 200 

Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. O processo em tela trata da criação de três novas 201 

disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências. As disciplinas 202 

solicitadas são: Biologia Molecular e Biotecnologia de Leveduras, Tópicos em Biologia de 203 

Sistemas e Biotecnologia de Organismos Fotossintetizantes. Acrescento que as informações 204 

detalhadas sobre cada disciplina (docentes responsáveis, período de realização, número de 205 

créditos, eletiva ou obrigatória, ementa, conteúdo programático, bibliografia, justificativa do 206 

docente para a oferta da disciplina e data da aprovação no colegiado) estão devidamente 207 

apresentadas no processo. Dessa forma, considerando que o processo está devidamente 208 

instruído; os argumentos apresentados para a criação das disciplinas são satisfatórios; as 209 

disciplinas foram aprovadas na reunião do colegiado pleno do Programa de Pós-Graduação em 210 

Biotecnologia e Biociências em 15/08/2014 e 21/11/2014; e que consta no processo o parecer 211 

da Coordenadoria de Acompanhamento de Programas da PROPG, votou favoravelmente à 212 

solicitação de homologação das disciplinas de Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e 213 

Biociências. Submetido à discussão e posteriormente a votação o Parecer de nº 17/2015/CPG 214 

foi aprovado por unanimidade. Item 20. Processo nº 056636/2014-72 - Atualização da Grade 215 

Curricular do Programa Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento, sob 216 

relato da Conselheira Izabel Cristina Santos Almeida. A Relatora disse que a solicitação foi 217 

justificada baseando-se na necessidade de atualização da grade de disciplinas, no ajuste de 218 

disciplinas para adequá-las à proposta do Programa e na eliminação de disciplinas devido ao 219 

descredenciamento do professor responsável e a impossibilidade de outro docente assumi-las. 220 

Constam no processo: a justificativa da solicitação; quadro com os dados das disciplinas 221 

eletivas excluídas; quadro com os dados das disciplinas obrigatórias e eletivas que sofreram 222 

alterações no numero de créditos e/ou ementas; a nova configuração curricular apresentada em 223 

três quadros, o primeiro com disciplinas obrigatórias, outro com as disciplinas eletivas 224 

(diferenciando quais as novas) e um quadro com as atividades do Programa. Apresenta ainda, o 225 

formulário com os dados de todas as disciplinas – nome, carga horária (com detalhamento), 226 

professor responsável, ementa, área de concentração, forma como as aulas serão ministradas, 227 

bibliografia, justificativa para a oferta da disciplina, o semestre no qual serão ofertadas e o 228 

formulário com a data de aprovação no colegiado pleno de Programa, além da ata do colegiado 229 

pleno da data de 16/12/2013, reunião na qual a reformulação foi aprovada. Com a 230 

reestruturação, o programa apresentará a seguinte grade disciplinar: seis disciplinas obrigatórias 231 

(uma com 4 créditos, duas com 3 créditos e três com 2 créditos); 24 eletivas (com 1 a 3 232 

créditos) e três atividades (com 1 a 3 créditos). Considerando que no processo constam os 233 

documentos estabelecidos pela legislação vigente, todas as informações necessárias e a sua 234 

avaliação, bem como parecer técnico da Coordenadoria de Acompanhamento de Programas 235 

indicando a sua apreciação, votou favoravelmente à solicitação. Submetido à discussão e 236 

posteriormente à votação o Parecer de nº 18/2015/CPG foi aprovado à unanimidade. Item 21. 237 
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Processo nº 066381/2014-56 - Novo Regimento Interno do Mestrado Profissional em 238 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sob relato da Conselheira Izabel Cristina Santos 239 

Almeida. Processo retirado de pauta para baixa em diligência. Item 22. Processo nº 240 

073607/2014-75 - Normas de Credenciamento e Recredenciamento de docentes do 241 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, sob relato do Comitê de Análise de Normas 242 

de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. Processo retirado de pauta, devido ao 243 

seu retorno à origem para complementação de informações. Item 23.a Processo nº 244 

072568/2014-99 - Normas de Credenciamento e Recredenciamento de docentes do 245 

Mestrado Profissional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sob relato do Comitê de 246 

Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. Processo retirado 247 

de pauta, devido ao seu retorno à origem para complementação de informações. Item 23.b 248 

Processo nº 072510/2014-45 - Credenciamento de Docentes do Mestrado Profissional em 249 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 250 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. Retirado de pauta. Item 24. Processo nº 251 

001398/2015-49 - Credenciamento de Docentes do Mestrado Profissional em Matemática 252 

– PROFMAT, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 253 

Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o credenciamento 254 

dos professores constantes da folha de nº 4 dos autos, do corpo docente do PROFMAT na 255 

categoria de permanentes para orientação em nível de mestrado profissional no período de 256 

15/12/2014 a 14/12/2017, conforme Parecer de nº 39/2015/CPG exarado pelo Comitê. Item 25. 257 

Processo nº 073167/2014-56 - Credenciamento de Docentes do Mestrado Profissional em 258 

Perícias Criminais e Ambientais, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 259 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou 260 

o credenciamento do professor Claus Troger Pich no corpo docente do Mestrado Profissional 261 

em Perícias Criminais e Ambientais na categoria de permanente para orientação em nível de 262 

mestrado profissional no período de 21/11/2014 a 20/11/2016. Homologou também, o 263 

credenciamento dos professores Paulo Antunes Horta Junior e Letícia Albuquerque no corpo 264 

docente do Mestrado Profissional em Perícias Criminais e Ambientais na categoria de 265 

colaboradores para orientação em nível de mestrado profissional no período de 21/11/2014 a 266 

20/11/2016, conforme Parecer de nº 38/2015/CPG exarado pelo Comitê. Item 26.a Processo nº 267 

072506/2014-87- Credenciamento da Professora Cristiane Lazzarotto Volcão do Mestrado 268 

Profissional em Letras – PROFLETRAS, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 269 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou 270 

o credenciamento da professora Cristiane Lazzarotto Volcão no corpo docente do 271 

PROFLETRAS na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado profissional 272 

no período de 19/03/2014 a 30/11/2015, conforme Parecer de nº 37/2015/CPG exarado pelo 273 

Comitê. Item 26.b Processo nº 072511/2014-90 - Credenciamento do Professor Rodrigo 274 

Acosta Pereira do Mestrado Profissional em Letras - PROFLETRAS, sob relato do Comitê 275 

de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. A Câmara de 276 

Pós-Graduação homologou o credenciamento do professor Rodrigo Acosta Pereira no corpo 277 

docente do PROFLETRAS na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado 278 

profissional no período de 17/11/2014 a 30/11/2015, conforme Parecer de nº 36/2015/CPG 279 

exarado pelo Comitê. Item 27. Processo nº 040562/2014-52 - Credenciamento de Docentes 280 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, sob relato do Comitê de Análise de 281 

Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação 282 

homologou o credenciamento do professor Aderbal Silva Aguiar Júnior no corpo docente do 283 

PPGEF na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado no período de 284 

01/05/2015 a 31/12/2017, conforme Parecer de nº 35/2015/CPG exarado pelo Comitê. Item 28. 285 

Processo nº 044317/2012-52 - Solicitação de Revisão e Correção de Parecer do Programa 286 

de Pós-Graduação em Ciência da Computação, sob relato do Comitê de Análise de Normas 287 
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de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. Solicitação de reavaliação da data 288 

constante no parecer n.º 301/2014/CPG no que se refere ao credenciamento das professoras 289 

Carina Friedrich Dorneles e Vania Bogorny em nível de doutorado. O período que consta no 290 

parecer é de 29/09/2014 a 31/12/2014, no entanto, o correto seria o credenciamento até 291 

31/12/2015, conforme consta no mesmo parecer quando "indica o credenciamento dos docentes 292 

listados nas páginas 9 e 10 do processo", já que as referidas professoras constam dessa lista. 293 

Diante do exposto, o Comitê indicou o credenciamento das professoras Carina Friedrich 294 

Dorneles e Vania Bogorny no corpo docente do programa na categoria de permanentes para 295 

orientação em nível de doutorado no período de 29/09/2014 a 31/12/2015, conforme Parecer de 296 

nº 34/2015/CPG exarado pelo Comitê. 297 

 Item 29. Processo nº 070770/2014-86 - Credenciamento dos Professores Oscar Cupani e 298 

Celso Reni Braida do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, sob relato do Comitê de 299 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. 300 

A Câmara de Pós-Graduação indicou o recredenciamento do professor Alberto Oscar Cupani 301 

de 01/01/2015 a 31/12/2015 e Celso Reni Braida de 01/01/2015 a 28/02/2016 no corpo docente 302 

do PGFIL na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado e doutorado, 303 

conforme Parecer de nº 33/2015/CPG exarado pelo Comitê. Item 30. Processo nº 304 

065710/2014-41 - Recredenciamento da Professora Úrsula Blattmann do Programa de 305 

Pós-Graduação em Ciência da Informação, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 306 

Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. O referido processo foi 307 

encaminhado para diligência. Item 31.a Processo nº 043346/2014-69 - Credenciamento do 308 

Professor Luiz Salomão Ribas Gomez do Programa de Pós-Graduação em 309 

Administração, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 310 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 311 

credenciamento do professor Luiz Salomão Ribas Gomez no corpo docente do PGA na 312 

categoria de colaborador para orientação em nível de mestrado e doutorado no período de 313 

10/12/2014 a 31/12/2016, conforme Parecer de nº 32/2015/CPG exarado pelo Comitê e 314 

aprovado nesta sessão. Item 31.b Processo nº 022804/2014-26 - Credenciamento da 315 

Professora Marilda Todescat do Programa de Pós-Graduação em Administração, sob 316 

relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 317 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 318 

credenciamento da professora Marilda Todescat no corpo docente do PGA na categoria de 319 

permanente para orientação em nível de mestrado no período de 10/12/2014 a 31/12/2016, 320 

conforme Parecer de nº 31/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta sessão. Item 32.a 321 

Processo nº 072747/2014-26 - Credenciamento da Professora Flávia Garcia Guidotti do 322 

Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 323 

Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-324 

Graduação homologou o credenciamento da professora Flávia Garcia Guidotti no corpo 325 

docente do POSJOR na categoria de colaboradora para orientação em nível de mestrado no 326 

período de 01/01/2015 a 31/12/2017, conforme Parecer de nº 30/2015/CPG exarado pelo 327 

Comitê. Item 32.b Processo nº 072772/2014-18 - Credenciamento da Professora Daiane 328 

Bertasso Ribeiro do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, sob relato do Comitê de 329 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. 330 

A Câmara de Pós-Graduação homologou o credenciamento da professora Daiane Bertasso 331 

Ribeiro no corpo docente do POSJOR na categoria de colaboradora para orientação em nível de 332 

mestrado e doutorado no período de 01/01/2015 a 31/12/2017, conforme Parecer de nº 333 

29/2015/CPG exarado pelo Comitê. Item 33.a Processo nº 072677/2014-14 - 334 

Credenciamento da Professora Rachel Louise Sutton-Spence do Programa de Pós-335 

Graduação em Estudos da Tradução, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 336 

Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-337 
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Graduação homologou o credenciamento da professora Rachel Louise Sutton-Spence no corpo 338 

docente do PPGET na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado e 339 

doutorado no período de 01/12/2014 a 30/11/2017, conforme Parecer de nº 28/2015/CPG 340 

exarado pelo Comitê. Item 33.b Processo nº 072708/2014-29 - Credenciamento da 341 

Professora Martha Lucia Pulido Correa do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 342 

Tradução, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 343 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 344 

credenciamento da professora Martha Lucia Pulido Correa no corpo docente do PPGET na 345 

categoria de visitante para orientação no período de 01/12/2014 a 30/11/2017, conforme 346 

Parecer de nº 27/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta sessão. Item 34.a Processo 347 

nº 051714/2014-42 - Credenciamento do Professor Ilyas Siddique do Programa de Pós-348 

Graduação em Agroecossistemas, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 349 

Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-350 

Graduação homologou o credenciamento do professor Ilyas Siddique no corpo docente do 351 

PGA/CCA na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado e doutorado no 352 

período de 02/01/2015 a 31/12/2017, conforme Parecer de nº 26/2015/CPG exarado pelo 353 

Comitê e aprovado nesta sessão. Item 34.b Processo nº 052199/2014-18 - Credenciamento 354 

do Professor Giorgini Augusto Venturieri do Programa de Pós-Graduação em 355 

Agroecossistemas, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 356 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 357 

credenciamento do professor Giorgini Augusto Venturieri no corpo docente do PGA/CCA na 358 

categoria de permanente para orientação em nível de mestrado e doutorado no período de 359 

02/01/2015 a 31/12/2017, conforme Parecer de nº 25/2015/CPG exarado pelo Comitê e 360 

aprovado nesta sessão. Item 34.c Processo nº 051713/2014-06 - Credenciamento da 361 

Professora Daniele Cristina da Silva Kazama do Programa de Pós-Graduação em 362 

Agroecossistemas, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 363 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 364 

credenciamento da professora Daniele Cristina da Silva Kazama no corpo docente do 365 

PGA/CCA na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado e doutorado no 366 

período de 02/01/2015 a 31/12/2017, conforme Parecer de nº 24/2015/CPG exarado pelo 367 

Comitê e aprovado nesta sessão. Item 35.a Processo nº 073330/2014-81- Credenciamento do 368 

Professor Leonardo Koller Sacht do Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e 369 

Aplicada, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 370 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 371 

credenciamento do professor Leonardo Koller Sacht no corpo docente do PGMTMPA/MTM na 372 

categoria de colaborador para orientação em nível de mestrado no período de 04/12/2014 a 373 

03/12/2017, conforme Parecer de nº 23/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta 374 

sessão. O Comitê também indicou ao programa que revise a pontuação sobre 375 

credenciamento/recredenciamento de forma a incluir critérios mais claros para futuros 376 

credenciamentos de professores. Item 35.b Processo nº 073334/2014-69 - Credenciamento 377 

do Professor Matheus Cheque Bortolan do Programa de Pós-Graduação em Matemática 378 

Pura e Aplicada, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 379 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 380 

credenciamento do professor Matheus Cheque Bortolan no corpo docente do 381 

PGMTMPA/MTM na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado no 382 

período de 04/12/2014 a 03/12/2017, conforme Parecer de nº 22/2015/CPG exarado pelo 383 

Comitê e aprovado nesta sessão. O Comitê indicou também ao programa que revise a 384 

Resolução sobre credenciamento/recredenciamento de forma a incluir critérios mais claros para 385 

os futuros credenciamentos de professores. Item 35.c Processo nº 073328/2014-10 - 386 

Credenciamento do Professor Douglas Soares Gonçalves do Programa de Pós-Graduação 387 
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em Matemática Pura e Aplicada, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 388 

Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-389 

Graduação homologou o credenciamento do professor Douglas Soares Gonçalves no corpo 390 

docente do PGMTMPA/MTM na categoria de permanente para orientação em nível de 391 

mestrado no período de 04/12/2014 a 03/12/2017, conforme Parecer de nº 21/2015/CPG 392 

exarado pelo Comitê e aprovado nesta sessão. O Comitê indicou fortemente que o Programa 393 

revise as normas de credenciamento/recredenciamento fornecendo dados quantitativos em 394 

relação aos critérios de credenciamento/recredenciamento. Item 35.d Processo nº 395 

073321/2014-90 - Credenciamento do Professor Raphael Falcão da Hora do Programa de 396 

Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada, sob relato do Comitê de Análise de 397 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara 398 

de Pós-Graduação homologou o credenciamento do professor Raphael Falcão da Hora no corpo 399 

docente do PGMTMPA/MTM na categoria de colaborador para orientação em nível de 400 

mestrado no período de 04/12/2014 a 03/12/2017, conforme Parecer de nº 20/2015/CPG 401 

exarado pelo Comitê. O Comitê indicou também ao programa que revise a Resolução sobre 402 

credenciamento/recredenciamento de forma a incluir critérios mais claros para os futuros 403 

credenciamentos de professores. Item 35.e Processo nº 073323/2014-89 - Credenciamento do 404 

Professor Gastão Silves Ferreira Frederico do Programa de Pós-Graduação em 405 

Matemática Pura e Aplicada, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento 406 

e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou 407 

o credenciamento do professor Gastão Silves Ferreira Frederico no corpo docente do 408 

PGMTMPA/MTM na categoria de visitante para orientação em nível de mestrado pelo período 409 

de 04/12/2014 a 03/12/2017, conforme Parecer de nº 19/2015/CPG exarado pelo Comitê. O 410 

Comitê indicou também ao programa que revise a Resolução sobre 411 

credenciamento/recredenciamento de forma a incluir critérios mais claros para os futuros 412 

credenciamentos de professores. Item 36. Processo nº 000909/2015-13 acompanhado dos 413 

processos nº 024543/2012-17, 047564/2013-91 e 047580/2013-84 - Proposta de Normativa 414 

de Programa de Serviço Voluntário na UFSC, sob relato do Conselheiro Armando 415 

Albertazzi Gonçalves Júnior. O Relator fez a leitura do seu Parecer e projetou a proposta de 416 

Resolução, que foi analisada pelos Conselheiros presentes, tendo sido feitas sugestões de 417 

alteração as quais foram acatadas pelo Relator. Em votação, o Parecer de nº 40/2015/CPG foi 418 

aprovado por unanimidade. Inclusões em pauta: Processo nº 068321/2014-78 - 419 

Reconhecimento do título de Doutor de Júlio Cézar Matias de Souza, na área de 420 

Odontologia, conferido pela Universidade do Minho (Portugal), sob relato do Comitê de 421 

Avaliação de Títulos. Com a palavra o Comitê de Avaliação de Títulos encaminhou parecer 422 

favorável ao reconhecimento do título de doutor em Odontologia obtido por Júlio Cézar Matias 423 

de Souza, em 29/01/2010, na Universidade do Minho, conforme aprovado pelo Programa de 424 

Pós-Graduação em Odontologia da UFSC, e nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 425 

10/CUn/1997. Submetido à discussão e posteriormente a votação, a Câmara de Pós-Graduação 426 

acompanhou o voto do Comitê de Avaliação de Títulos e aprovou por unanimidade o Parecer 427 

de nº 10/2015/CPG. Processo nº 069459/2014-94 - Reconhecimento do título de Mestre de 428 

Júlio Cézar Matias de Souza, na área de Odontologia, conferido pela Universidade 429 

Fernando Pessoa (Porto-Portugal), sob relato do Comitê de Avaliação de Títulos. Após 430 

análise documental, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminhou parecer favorável ao 431 

reconhecimento do título de mestre em Odontologia obtido por Júlio Cézar Matias de Souza, 432 

em 20/08/2012, na Universidade Fernando Pessoa, conforme aprovado pelo Programa de Pós-433 

Graduação em Odontologia da UFSC, e nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 434 

10/CUn/1997. Submetido à discussão e posteriormente a votação, a Câmara de Pós-Graduação 435 

acompanhou o voto do Comitê de Avaliação de Títulos e aprovou por unanimidade o Parecer 436 

de nº 11/2015/CPG. Processo nº 035809/2013-38 – Correção do parecer exarado pelo 437 
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Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados referente ao curso de 438 

Especialização em Gestão de Bibliotecas Escolares, sob relato do Comitê de Análise de 439 

Processos de Cursos Conveniados. A correção foi efetuada com alteração no início do curso 440 

para o primeiro semestre de 2014 e término no segundo semestre de 2015. A Câmara aprovou o 441 

parecer de nº 06/2015/CGRAD do Comitê. Finalizada a pauta, a Senhora Presidente agradeceu 442 

a presença de todos e declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Raquel Pinheiro, 443 

Secretária Executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, 444 

será assinada pela Senhora Presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 26 de 445 

fevereiro de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                446 


