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ATA DA TERCEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão extraordinária da 

Câmara de Pós-Graduação realizada 

em 14 de abril de 2016, às 9h00m 

horas, na sala Prof. Ayrton Roberto 

de Oliveira. 

 

Aos quatorze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-se a 1 

Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convocada 2 

por meio do Memorando Circular nº 006/2016/CPG, em caráter extraordinário, para 3 

apreciação e deliberação das matérias 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: Roseane Fett, Yara Maria Rauh Müller, Elisandro Ricardo Drechsler 6 

dos Santos, Thereza Cristina Monteiro de Lima, Vanderlei Gageiro Machado, Maria Lucia de 7 

Barros Camargo, Milton Luiz Horn Vieira, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Cristina 8 

Scheibe Wolff, Edviges Marta Ioris, Josimari Telino de Lacerda, Tânia Beatriz 9 

Creczynski Pasa, Izabel Cristina Santos Almeida, José Alonso Borba, Armando 10 

Albertazzi Gonçalves Jr., Rômulo Silva de Oliveira, William Gérson Matias, Roberto Carlos 11 

dos Santos Pacheco, Rosangela Schwarz Rodrigues e Arno Dal Ri Jr. A presidência da sessão 12 

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

cumprimentou a todos e justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Alex Pires Oliveira 14 

Nuñer. Ato contínuo, a senhora presidente abriu a sessão, fez a conferência do quórum e 15 

instalou a reunião passando a discussão do: Item 01. Apreciação da ata da reunião 16 

ordinária realizada 25/02/2016. A leitura do documento foi dispensada, tendo em vista que 17 

a ata foi encaminhada anteriormente via correio eletrônico aos conselheiros. Não havendo 18 

óbices, a ata foi aprovada por unanimidade. Item 02. Processo nº 065615/2015-29 – Objeto: 19 

Reconhecimento do título de mestre de Carla Teresinha Nardelli, expedido pela 20 

Universita' degli studi di Trento - Laurea Magistrale, sob relatoria da conselheira Maria 21 

Lucia de Barros Camargo. Em face da discussão da matéria o conselheiro Arno Dal Ri Junior 22 

pediu vista dos autos, ficando a apreciação desse item adiada para próxima reunião.  Item 03. 23 

Processo nº 013055/2016 - Objeto: Criação de disciplina do Programa de Pós-24 

Graduação em Ciência da Informação, sob relatoria do conselheiro Arno Dal Ri Júnior. O 25 

relator votou favoravelmente à solicitação de criação de disciplina denominada “organização 26 

do conhecimento e gestão documental”, cuja foi aprovada em reunião do colegiado pleno do 27 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação em 15/03/2016, a disciplina 28 

apresenta nome, justificativa, ementa, programa, corpo docente e número de créditos.  29 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido relator e votou por unanimidade pela 30 

aprovação dos termos do Parecer nº 90/2016/CPG. Item 03a. Processo 011976/2016-36 – 31 

Objeto: Criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 32 

Informação, sob relatoria do conselheiro Arno Dal Ri Júnior. O relator votou favoravelmente 33 

a solicitação de criação de disciplina denominada “análise de informação literária para 34 

http://www.paginegialle.it/trento-tn/universita/facolt-economia


 

 

 

crianças”. Encontram-se anexados aos autos do processo o programa de ambas as disciplinas 35 

devidamente preenchidas e chanceladas pelo programa de origem, assim como ata do 36 

colegiado pleno do programa aprovando os pedidos na instância “a quo”. Deliberação: A 37 

Câmara acompanhou o voto do referido relator e votou por unanimidade pela aprovação dos 38 

termos do Parecer nº 91/2016/CPG. Item 04. Processo nº 006953/2015-29 - Objeto: 39 

Solicitação de credenciamento dos professores orientadores para o trabalho de 40 

conclusão do Curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica, sob relatoria 41 

do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O comitê verificou que o pedido 42 

está devidamente justificado e documentado. O coordenador do curso solicitou a aprovação 43 

do credenciamento de 47 professores orientadores para o trabalho de conclusão de curso. O 44 

processo inclui o nome e o número de alunos a serem orientados por cada um dos 45 

professores, os quais já foram homologados em reunião do colegiado do curso. Deliberação: 46 

A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação 47 

dos termos do Parecer nº 74/2016/CPG. Item 05. Processo nº 005368/2014-21 - Objeto: 48 

Solicitação de homologação da alteração de fiscal do Curso de Especialização em 49 

Educação na Cultura Digital, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos 50 

Conveniados. O comitê emitiu parecer favorável à alteração proposta para o Curso de 51 

Especialização em Educação na Cultura Digital, considerando que o coordenador 52 

encaminhou solicitação de dispensa da professora Araci Hack Catapan da função de fiscal do 53 

Curso de Especialização em Educação na Cultura Digital, indicando a professora Eliete 54 

Warquen Bahia Costa para esta função. A solicitação foi encaminhada pelo Diretor do Centro 55 

de Ciências da Educação e está de acordo com as normas vigentes. Deliberação: A Câmara 56 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 57 

do Parecer nº 76/2016/CPG. Item 06. Processo nº 027253/2014-97 - Objeto: Alteração da 58 

coordenação de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola, sob relatoria do 59 

Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. A alteração ocorreu em função do 60 

afastamento da coordenadora anterior por motivo de saúde. A alteração solicitada foi julgada 61 

pertinente, não modifica o período do curso e foram fornecidos os documentos requeridos. 62 

Sendo que o comitê emitiu parecer favorável às alterações propostas para o Curso de 63 

Especialização em Gênero e Diversidade na Escola. Deliberação: A Câmara acompanhou o 64 

voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 65 

75/2016/CPG. Item 07. Processo n° 061717/2015-75 - Objeto: Solicitação de 66 

reconhecimento do título de mestre de Fernando Augusto de Assis na área de Sociologia 67 

Política, conferido pela Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), sob relatoria do 68 

Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu 69 

parecer favorável à solicitação de Fernando Augusto de Assis para reconhecimento de seu 70 

título de mestre em sociologia política, cujo diploma foi emitido em 23/03/2015 pela 71 

Universidad Nacional de San Martin (Unisam), Instituto de Altos Estúdios Sociales 72 

(Argentina). Deliberação: a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 73 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 79/2016/CPG. Item 08. Processo 74 

nº 018020/2015-84 - Objeto: Solicitação de reconhecimento do título de mestre de André 75 

Luiz Ramalho Aguiar na área de Literatura, conferido pela Université Paris III - 76 

Sorbonne Nouvelle, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação 77 

de títulos analisou os autos e emitiu parecer favorável à solicitação de André Luiz Ramalho 78 

Aguiar para reconhecimento de seu título de mestre em Literatura, cujo diploma foi emitido 79 

em 07/06/2016 pela Université Paris III - Sorbonne Nouvelle (França). Deliberação: A 80 

Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos 81 

termos do Parecer de nº 78/2016/CPG. Item 09. Processo nº 011277/2015-13 - Objeto: 82 

Solicitação de reconhecimento do título de mestre de Maria Isabel Azevedo Assis na 83 

área de Literatura, conferido pela Universidade de Évora, sob relatoria do Comitê de 84 



 

 

 

Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer 85 

favorável à solicitação de Maria Isabel Azevedo Assis para reconhecimento de seu título de 86 

mestre em Literatura, cujo diploma foi emitido em 13/10/2011 pela Universidade de Évora 87 

(Portugal). Deliberação: a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 88 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 80/2016/CPG. Item 10. Processo 89 

nº 044042/2015-08 - Objeto: Solicitação de reconhecimento do título de mestre de Vivian 90 

Auchewski na área de Direito, conferido pela Universidade de Lisboa, sob relatoria do 91 

Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu 92 

parecer favorável à solicitação de Vivian Auchewski para reconhecimento de seu título de 93 

mestre em Direito, cujo diploma foi emitido em 09/04/2015 pela Universidade de Lisboa 94 

(Portugal). Deliberação: a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 95 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 81/2016/CPG. Item 11. Processo 96 

nº 061660/2015-12 - Objeto: Solicitação de reconhecimento do título de mestre de Bruno 97 

Felipe de Souza e Miranda na área de Sociologia Política, conferido pela Universidad 98 

Nacional Autónoma de México, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de 99 

avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer favorável à solicitação de Bruno Felipe 100 

de Souza e Miranda para reconhecimento de seu título de mestre em Sociologia Política, cujo 101 

diploma foi emitido em 22/08/2013 pela Universidad Nacional Autónoma de México, Cidade 102 

do México (México). Deliberação: a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou 103 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 82/2016/CPG. Item 12. 104 

Processo nº 067631/2015-56 - Objeto: Solicitação de reconhecimento do título de doutor 105 

de Tânia Maria dos Santos Nodari na área Interdisciplinar em Ciências Humanas, 106 

conferido pela Universidad Pablo de Olavid de Sevilla, sob relatoria do Comitê de Avaliação 107 

de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer favorável à 108 

solicitação de Tânia Maria dos Santos Nodari para reconhecimento de seu título de doutor em 109 

Ciências Humanas, cujo diploma foi emitido em 19/03/2012 pela Universidad Pablo de 110 

Olavide, Sevilha (Espanha). Deliberação: a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e 111 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 83/2016/CPG. Item 13. 112 

Processo nº 059607/2015-43 - Objeto: Solicitação de reconhecimento do título de mestre 113 

de Luiza Simões Cozer na área Interdisciplinar em Ciências Humanas, conferido pela 114 

Universidade de Salamanca, Espanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O 115 

comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer favorável à solicitação de 116 

Luiza Simões Cozer para reconhecimento de seu título de mestre em Ciências Humanas, cujo 117 

diploma foi emitido em 18/05/2010 pela Universidade de Salamanca (Espanha). Deliberação: 118 

a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação 119 

dos termos do Parecer de nº 84/2016/CPG. Item 14. Processo nº 059606/2015-07 - Objeto: 120 

Solicitação de reconhecimento do título de mestre de Gustavo Madeira da Silveira na 121 

área Interdisciplinar em Ciências Humanas, conferido pela Universidad Pablo de Olavide, 122 

sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os 123 

autos e emitiu parecer favorável à solicitação de Gustavo Madeira da Silveira para 124 

reconhecimento de seu título de mestre em Ciências Humanas, cujo diploma foi emitido em 125 

23/12/2009 pela Universidad Pablo de Olavide (Espanha). Deliberação: a Câmara 126 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 127 

do Parecer de nº 85/2016/CPG. Item 15. Processo nº 042544/2015-96 - Objeto: Solicitação 128 

de reconhecimento do título de mestre de Ana Paula dos Anjos Correa Costa na área de 129 

Enfermagem, conferido pela Universidade do Porto, sob relatoria do Comitê de Avaliação 130 

de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer favorável à 131 

solicitação de Ana Paula dos Anjos Correa Costa para reconhecimento de seu título de mestre 132 

em Enfermagem, cujo diploma foi emitido em 30/01/2014 pela Universidade do Porto 133 

(Portugal). Deliberação: a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 134 



 

 

 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 86/2016/CPG. Item 16. Processo 135 

nº 063542/2015-31 - Objeto: Solicitação de reconhecimento dos títulos de Mestre e 136 

Doutor de Ticiana de Astrogildo e Tréz na área de Educação, conferido pela 137 

Universidade de Aveiro/Portugal, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O 138 

comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer favorável à solicitação de 139 

Ticiana de Astrogildo e Tréz para reconhecimento de seus títulos de mestre e doutor em 140 

Educação Cientifica e Tecnológica, cujos diplomas foram emitidos em  19/07/2007 e 141 

06/06/2014  pela Universidade de Aveiro (Portugal). Deliberação: a Câmara acompanhou o 142 

voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 143 

87/2016/CPG. Item 17. Processo nº 015090/2015-81 - Objeto: Solicitação de 144 

reconhecimento do título de mestre de Taísa Fernanda Bazzo Fagundes na área de 145 

Direito, conferido pela Universidade de Coimbra, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 146 

Títulos. O processo seguiu para diligência. Item 18. Processo nº 012397/2015-20 - Objeto: 147 

Solicitação de reconhecimento do título de mestre na área de Direito, conferido pela 148 

Universidade de Coimbra, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O processo 149 

seguiu para diligência.  Item 19. Processo nº 010018/2015-67 - Objeto: Solicitação de 150 

reconhecimento do título de mestre de Mauricio Pereira Gomes na área de Direito, 151 

conferido pela Universidade Pablo de Olavide, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 152 

Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer contrário à 153 

solicitação de Mauricio Pereira Gomes para reconhecimento de seu título de mestre em 154 

Direito, cujo diploma foi emitido em 08/02/2010 pela Universidade Pablo de Olavide, 155 

Sevilha (Espanha). Deliberação: a Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 156 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 88/2016/CPG. Item 20. Processo 157 

nº 074931/2014-19 - Objeto: Solicitação de reconhecimento do título de doutor de 158 

Lurdete Cardonin Biava na área de Educação, conferido pela Universidad Del Mar, sob 159 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os 160 

autos e emitiu parecer favorável à solicitação de Lurdete Cardonin Biava para 161 

reconhecimento de seu título de doutor em Educação Científica e Tecnológica, cujo diploma 162 

foi emitido em 14/09/2013 pela Universidad del Mar (Chile). Deliberação: a Câmara 163 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 164 

do Parecer de nº 89/2016/CPG. Item 21. Processo nº 054783/2015-99 - Objeto: Normas de 165 

Credenciamento e Recredenciamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 166 

Química, sob relatoria do Comitê de Análises de Normas de Credenciamento e de 167 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. Uma vez que o documento foi revisado pela 168 

coordenação e as dúvidas do comitê foram sanadas, foi indicada a aprovação das normas de 169 

credenciamento/recredenciamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 170 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 171 

aprovação dos termos do Parecer nº 77/2016/CPG.  Item 22.  Objeto: Discussão da minuta 172 

da resolução que dispõe sobre as normas de afastamentos de docentes, sob relatoria do 173 

conselheiro Armando Albertazzi Gonçalves Júnior. Deliberação: A proposta de minuta foi 174 

analisada, complementada e amplamente discutida na Câmara que votou por unanimidade 175 

pela aprovação nos termos do Parecer nº 91-a/2016/CPG.  Finda a sessão, a qual foi 176 

transmitida, via web, ao tempo em que segue gravada em áudio e vídeo como registro das 177 

manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados.  Esta filmagem constitui-se 178 

em lastro comprobatório suficiente para embasar os atos desta Câmara e poderá ser 179 

consultada, através do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/. Para 180 

constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a 181 

presente ata, que, se aprovada, será assinada pela senhora presidente e pelos demais 182 

conselheiros. Florianópolis, 14 de abril de 2016. 183 

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

