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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Ata da sessão ordinária da Câmara de Pós-

Graduação realizada em 26 de março de 

2015, às 8h30min, na sala Prof. Ayrton 

Roberto de Oliveira. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março 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 2/2015/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 Roseane 5 

Fett, Alex Pires de Oliveira Nuñer, Yara Maria Rauh Müller, Elisandro Ricardo Drechsler 6 

dos Santos, Thereza Cristina Monteiro de Lima, Hugo Alejandro Gallardo Olmedo, Milton 7 

Luiz Horn Vieira, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Vânia Marli Schubert Backes, 8 

Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Izabel Cristina Santos Almeida, José Alonso Borba, Armando 9 

Albertazzi Gonçalves Júnior, Rômulo Silva de Oliveira, Lucila Maria de Souza Campos, 10 

Roberto Caldas de Andrade Pinto, Rosangela Schwarz Rodrigues, Jonas Valente Matsinhe e 11 

Indiara Sartori Dalmolin. Registre-se a presença do Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação, 12 

Prof. Dr. Juarez Vieira do Nascimento. A presidência da sessão coube à Pró-Reitora de Pós-13 

Graduação, Professora Dra. Joana Maria Pedro, que cumprimentou a todos e justificou a 14 

ausência dos seguintes conselheiros: Maria Lúcia de Barros Camargo, Pedro Antonio de 15 

Melo, Márcio Rogério Silveira e Marcelo Machado. Ato contínuo, a Senhora Presidente abriu 16 

a sessão, fez a conferência do quórum e instalou a reunião. Na oportunidade empossou o 17 

professor Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos para representar os coordenadores dos 18 

programas de Pós-Graduação stricto sensu do Centro de Ciências Biológicas, com mandato a 19 

expirar-se em 09 de abril de 2016, conforme Portaria nº 219/2015/GR. Dando 20 

prosseguimento, procedeu-se a discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, 21 

consoante consignado adiante: Item 1. Escolha de substituto do Conselheiro Luiz Otávio 22 

Pimentel no Comitê de Avaliação de Títulos e na representação desta Câmara no 23 

Conselho Universitário (suplência do Conselheiro Yan de Souza Carreirão). Para a 24 

representação desse colegiado junto ao Conselho Universitário foi indicado o nome do 25 

conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo para suplência do conselheiro Yan de 26 

Souza Carreirão. Item 2. Processo nº 010101/2015-36 - Homologação do reconhecimento 27 

do título de Doutora da Professora Elenara Maria Teixeira Lemos Senna na área da 28 

Saúde, título conferido pela Université Paris Sud, sob relato do Comitê de Avaliação de 29 

Títulos. Após análise documental o Comitê exarou parecer favorável à solicitação de Elenara 30 

Maria Teixeira Lemos Senna de apostilamento de seu título de Doutor em Pharmacotechnie 31 

et Biopharmacie, conferido pela Université Paris Sud (França). A Câmara de Pós-Graduação 32 

acompanhou o voto do Comitê e aprovou à unanimidade os termos do Parecer de nº 33 

46/2015/CPG. Item 3. Processo nº 011945/2015-02 - Homologação do reconhecimento do 34 

título de Doutor, conferido à André da Silva Schneider na área de Física, obtido pela 35 

Indiana University (EUA), sob relato do Comitê de Avaliação de Títulos. Após análise, o 36 

referido comitê constatou que o solicitante cumpriu, do ponto de vista administrativo, os 37 

requisitos exigidos ao processo de reconhecimento do Doutorado, bem como levou em 38 

consideração o parecer favorável da comissão designada pela coordenação do Programa de 39 



 

 

 

Pós-Graduação em Física. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos 40 

encaminhou parecer favorável ao reconhecimento do título de doutor obtido por André da 41 

Silva Schneider na Universidade de Indiana, conforme aprovado pelo Programa de Pós-42 

Graduação em Física da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUn/97. 43 

A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do Comitê e aprovou à unanimidade os 44 

termos do Parecer de nº 47/2015/CPG. Item 4. Processo nº 073606/2014-21 - Alteração do 45 

regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, sob relato da 46 

Conselheira Rosangela Schwarz Rodrigues. A Relatora expôs que a proposta atende a 47 

Resolução nº 05/CUn/2010, sendo necessário ajustes no detalhamento de dois pontos: a) art. 48 

69, par. 2º. Explicitar (que é um membro externo e apenas das bancas de doutorado que pode 49 

participar por videoconferência e b) art. 74 – suprimir a expressão fora da sede das opções de 50 

criação de turmas especiais. Votou favoravelmente a solicitação em tela. Submetido á 51 

discussão e posteriormente à votação o teor do Parecer de nº 59/2015/CPG foi aprovado à 52 

unanimidade. Item 5. Processo nº 027253/2014-97 - Alteração no Projeto Pedagógico do 53 

Curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola/EaD, ofertado pelo 54 

Departamento de Antropologia/CFH, sob relato do Comitê de Análise de Processos de 55 

Cursos Conveniados. O Comitê relatou que o referido curso de Especialização em Gênero e 56 

Diversidade na Escola é coordenado pela Professora Miriam Pillar Grossi, foi aprovado pela 57 

Câmara de Pós-Graduação em 26 de junho de 2014, com início previsto para o primeiro 58 

semestre de 2015 e término no segundo semestre de 2016. A coordenadora encaminhou 59 

solicitação de alterações, as quais já foram homologadas nas reuniões do Colegiado do Curso 60 

em 19/12/2014 e 20/02/2015. As alterações solicitadas foram: a) Desativação dos polos de 61 

Braço do Norte, Palmitos e Pouso Redondo, pois os mesmo não obtiveram o número de 62 

inscrições suficientes. Os alunos foram remanejados para outros polos de Laguna, Concórdia 63 

e Itapema; b) Abertura de novas turmas nos polos de Florianópolis, as quais ocorrerão 64 

concomitantemente nas mesmas datas e períodos programados. c) Adoção de novo 65 

cronograma para o curso; d) Postergação do início das disciplinas do primeiro semestre de 66 

2015 em 15 dias. As mesmas encontram-se detalhadas no processo. As alterações solicitadas 67 

foram julgadas pertinentes pelo Colegiado do Curso. As alterações solicitadas não modificam 68 

o período do curso. Foram fornecidos os documentos requeridos pela Resolução Normativa 69 

nº 15/CUn/2011. Nesse sentido o Comitê votou favoravelmente às alterações propostas pelo 70 

Curso de Especialização em Gênero e Diversidade na Escola. Deliberação: Aprovado por 71 

unanimidade o parecer exarado pelo Comitê, de nº 41/2015/CPG. Item 6.a. Processo nº 72 

043395/2013-11 - Alteração no projeto pedagógico do Curso de Especialização 73 

Multiprofissional na Atenção Básica, ofertado pelo Departamento de Saúde 74 

Pública/CCS, sob relato do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O curso 75 

de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica, coordenado pela Elza Berger Salema 76 

Coelho, foi aprovado pela Câmara de Pós-Graduação em 03 de outubro de 2013, com início 77 

previsto para o segundo semestre de 2013. A coordenadoria encaminhou solicitação de 78 

alterações, as quais já foram homologadas em reunião do Colegiado do Curso em 79 

13/01/2015. Quais sejam: a) Credenciamento de professores orientadores de TCC; b) 80 

Prorrogação da data de termino da turma C; c) Alteração no cronograma das turmas A e B. 81 

As mesmas encontram-se detalhadas no processo. As alterações solicitadas foram julgadas 82 

pertinentes pelo Colegiado do Curso. As alterações solicitadas respeitam as regras da 83 

Resolução Normativa nº 15/CUn/2011, sendo assim, o Comitê votou favoravelmente as 84 

alterações propostas para o Curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica. 85 

Deliberação: Aprovado por unanimidade o parecer exarado pelo Comitê, de nº 42/2015/CPG. 86 

Item 6.b. Processo nº 06953/2015-29 - Proposta de Curso de Especialização 87 

Multiprofissional na Atenção Básica, sob relato do Comitê de Análise de Processos de 88 

Cursos Conveniados. O Comitê informou que o curso será financiado pelo Fundo Nacional 89 



 

 

 

de Saúde/ Ministério da Saúde, sendo gratuito para o aluno. A gestão financeira será através 90 

da FAPEU. O público alvo serão pessoas com graduação em medicina, e os alunos serão 91 

selecionados pelo Ministério da Saúde. O curso será realizado na modalidade à distância. 92 

Serão oferecidas 430 vagas e o período do curso vai de 27 de abril de 2015 até 19 de março 93 

de 2015, com carga horária de 390 horas. A carga horária está distribuída entre onze 94 

disciplinas. Ao final cada aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão do Curso com 95 

defesa presencial mediante uma banca de avaliação. O corpo docente é composto por doze 96 

professores, dos quais 1(um) é externo a UFSC. A carga horária do professor externo não 97 

ultrapassa o limite de 20% do total. O projeto do curso foi aprovado pelo Departamento de 98 

Saúde Pública em 19/02/2015, e pelo Conselho da Unidade do Centro de Ciências da Saúde 99 

ad referendum em 26/02/2015, estando de acordo com a Resolução 01/CNE/CES/2007 e 100 

Resolução Normativa nº 15/CUn/2011. O Comitê entendeu que a solicitação de abertura do 101 

curso está bem justificada e atende a todas as exigências da legislação, nesse sentido votou 102 

favoravelmente à abertura do Curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica. 103 

Deliberação: Aprovado por unanimidade o parecer exarado pelo Comitê, de nº 45/2015/CPG. 104 

Item 7. Processo nº 010006/2015-32 - Proposta de Curso de Especialização em 105 

Otimização do Valor do Produto para a Fiat Chrysler Automobiles, ofertado pelo 106 

Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas, sob relato do Comitê de Análise de 107 

Processos de Cursos Conveniados. O Comitê explicou que o curso em tela será financiado 108 

pela empresa FIAT/AICE, sendo gratuito para o aluno. A gestão financeira será através da 109 

DEESC. O público alvo são colaboradores da área de direção técnica da área de compras, do 110 

desenvolvimento de produtos comercial e 30% de fornecedores da cadeia de produção. A 111 

seleção dos alunos será feita pela FIAT. O curso será realizado na modalidade presencial e 112 

serão oferecidas 40 vagas. O período do curso vai de 04 de maio de 2015 até 19 de abril de 113 

2017, com carga horária de 390 horas, sendo 360 horas a carga obrigatória. A carga horária 114 

está distribuída entre 20 disciplinas. Ao final cada aluno deverá apresentar um Trabalho de 115 

Conclusão de Curso com defesa presencial mediante a uma banca de avaliação. O corpo 116 

docente é composto por 13 professores, dos quais 1(um) é externo a UFSC. A carga horária 117 

do professor externo não ultrapassa o limite de 2% do total. O projeto do curso foi aprovado 118 

pelo Departamento de Engenharia de Produção e Sistemas em 06/março/2015, e pelo 119 

Conselho da Unidade do CTC em 11/março/2015, estando de acordo com a Resolução 120 

01/CNE/CES/2007 e Resolução Normativa nº 15/CUn/2011.Este comitê entende que a 121 

solicitação de abertura do curso está bem justificada e atende a todas as exigências da 122 

legislação, nesse sentido votou favoravelmente à abertura do Curso de Especialização em 123 

Otimização do Valor do Produto.  Deliberação: Aprovado por unanimidade o parecer exarado 124 

pelo Comitê, de nº 44/2015/CPG. Item 8. Processo nº 009976/2015-32 - Proposta de 125 

reedição do Curso de Especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação 126 

Aplicadas a Segurança Pública e Direitos Humanos, ofertado pelo Campus Araranguá, 127 

sob relato do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê expôs que o 128 

curso será financiado pelo Senasp/ Ministério da Justiça, sendo gratuito para o aluno. A 129 

gestão financeira será através da FAPEU. O público alvo são servidores públicos do Sistema 130 

de Segurança Pública da ativa. O curso será realizado na modalidade presencial e serão 131 

oferecidas 40 vagas. O período do curso vai de 01 de junho de 2015 até 31 de maio de 2017, 132 

com a carga horária de 375 horas. A carga horária está distribuída entre 12 disciplinas. Ao 133 

final cada aluno deverá apresentar um Trabalho de Conclusão de Curso com defesa 134 

presencial mediante uma banca de avaliação. O corpo docente é composto por 14 professores, 135 

todos internos a UFSC. O projeto do curso foi aprovado pelo Colegiado Pleno do Programa 136 

de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Comunicação em 14 de outubro de 2014, 137 

e pelo Conselho da Unidade do Campus Araranguá 06/março/2015, estando de acordo com a 138 

resolução 01/CNE/CES/2007 e Resolução Normativa nº 15/CUn/2011. Este comitê entende 139 



 

 

 

que a solicitação de abertura do curso está bem justificada e atende a todas as exigências da 140 

legislação. Deliberação: Aprovado por unanimidade o parecer exarado pelo Comitê, de nº 141 

43/2015/CPG. Item 9.a. Processo nº 009239/2015-92 - Credenciamento de docentes do 142 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, sob relato do Comitê de 143 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. 144 

A Câmara de Pós-Graduação homologou o credenciamento dos professores no corpo docente 145 

do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo no período de 01/01/2015 a 146 

31/12/2016, consoantes categorias e níveis de orientação constantes na folha 26 do processo 147 

conforme Parecer de nº 49/2015/CPG exarado pelo Comitê. Item 9.b. Processo nº 148 

009244/2015-03 - Recredenciamento de docentes, sob relato do Comitê de Análise de 149 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara 150 

de Pós-Graduação homologou o recredenciamento dos professores Programa de Pós-151 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo, conforme relacionado na folha 58 do processo pelo 152 

período de 01/01/2015 a 31/12/2016, conforme Parecer de nº 50/2015/CPG exarado pelo 153 

Comitê e aprovado nesta sessão. Item 10.a. Processo nº 011179/2015-78 - Credenciamento 154 

da Professora Cíntia Marangoni do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 155 

Química, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 156 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o 157 

credenciamento da professora Cíntia Marangoni no corpo docente do Programa de Pós-158 

Graduação em Engenharia Química na categoria de colaboradora para orientação em nível de 159 

mestrado e doutorado no período de 02/03/2015 a 01/03/2018, conforme Parecer de nº 160 

51/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta sessão. Item 10.b. Processo nº 161 

011178/2015-23- Credenciamento do Professor Dachamir Hotza do Programa de Pós-162 

Graduação em Engenharia Química, sob relato do Comitê de Análise de Normas de 163 

Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-164 

Graduação homologou o credenciamento do professor Dachamir Hotza no corpo docente do 165 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química na categoria de colaborador para 166 

orientação em nível de mestrado e doutorado no período de 02/03/2015 a 01/03/2018, 167 

conforme Parecer de nº 52/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta sessão. Item 168 

10.c. Processo nº 011180/2015-01- Credenciamento do Professor José Alexandre Borges 169 

Valle de Pós-Graduação em Engenharia Química, sob relato do Comitê de Análise de 170 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara 171 

de Pós-Graduação homologou o credenciamento do professor José Alexandre Borges Valle 172 

no corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química na categoria de 173 

colaborador para orientação em nível de mestrado e doutorado no período de 02/03/2015 a 174 

01/03/2018, conforme Parecer de nº 53/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta 175 

sessão. Item 11.a. Processo nº 011890/2014-22 - Credenciamento da Professora Lucienne 176 

Martins Borges do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, sob relato do Comitê de 177 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. 178 

A Câmara de Pós-Graduação homologou o credenciamento/recredenciamento da professora 179 

Lucienne Martins Borges no corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, na 180 

categoria de permanente para orientação em nível de mestrado e doutorado no período de 181 

01/02/2015 a 31/01/2018. O Comitê observou que fora aprovado o recredenciamento em 182 

nível de mestrado e o credenciamento em nível de doutorado, conforme Parecer de nº 183 

54/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta sessão. Item 11.b. Processo nº 184 

011884/2015-75 - Credenciamento do Professor Adriano Beiras do Programa de Pós-185 

Graduação em Psicologia, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e 186 

de Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou 187 

o credenciamento do professor Adriano Beiras no corpo docente do Programa de Pós-188 

Graduação em Psicologia na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado 189 



 

 

 

no período de 25/02/2015 a 24/02/2018, conforme Parecer de nº 55/2015/CPG exarado pelo 190 

Comitê e aprovado nesta sessão. Item 12. Processo nº 007134/2015-07 - Credenciamentos 191 

e recredenciamentos de docentes do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 192 

Ciências Humanas, sob relato do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 193 

Credenciamento/Recredenciamento de Docentes. O Comitê indicou o recredenciamento dos 194 

professores do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas 195 

apresentados no processo, consoante às folhas 02 e 03, como docentes permanentes/visitantes 196 

e colaboradores, em nível de doutorado. Observaram que: o período para os professores 197 

permanentes será de 07/10/2014 a 06/10/2017 e visitantes permanentes vide folha 03 do 198 

processo e colaboradores vide folha 03. Deliberação: aprovado à unanimidade o Parecer de nº 199 

56/2015/CPG. Item 13. Processo nº 047689/2014-01 - Credenciamento da Professora 200 

Cristine Garcia Gabriel do Programa de Pós-Graduação em Nutrição, sob relato do 201 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento 202 

de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o credenciamento da professora 203 

Cristine Garcia Gabriel no corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Nutrição na 204 

categoria de colaboradora para orientação em nível de mestrado no período de 02/03/2015 a 205 

28/02/2018, conforme Parecer de nº 58/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta 206 

sessão. Item 14. Processo nº 064714/2014-11 - Credenciamento do Professor Rogério de 207 

Almeida Richa Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, sob relato do 208 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento/Recredenciamento 209 

de Docentes. A Câmara de Pós-Graduação homologou o credenciamento do professor 210 

Rogério de Almeida Richa no corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 211 

Computação na categoria de colaborador no período de 01/08/2013 a 31/12/2015, conforme 212 

Parecer de nº 57/2015/CPG exarado pelo Comitê e aprovado nesta sessão. Inclusões em 213 

pauta: Processo nº 001277/2015-05 - Reconhecimento de título de Doutor de Marcos 214 

Souza Lenzi, obtido na Universidade Católica de Leuven, Bélgica, sob relato do Comitê 215 

de Avaliação de Títulos. O referido Comitê manifestou-se favoravelmente à solicitação de 216 

Marcos Souza Lenzi de reconhecimento de seu título de doutorado, obtido na Universidade 217 

Católica de Leuven (Katholieke Universiteit Leuven) em 31/03/2014. A Câmara de Pós-218 

Graduação acompanhou o voto do Comitê e aprovou à unanimidade os termos do Parecer de 219 

nº 48/2015/CPG. Processo nº 075299/2014-12 – Semestralização do Programa e criação 220 

das disciplinas, sob relato do Conselheiro Hugo Alejandro Gallardo Olmedo. O relator disse 221 

que o processo trata de mudança do atual sistema trimestral para o sistema semestral do 222 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, e a criação e/ou alteração das 223 

disciplinas (58 disciplina, anexo I) a serem ministradas em regime bimestral ou semestral, no 224 

curso de mestrado e doutora do PPGEEL da UFSC. O processo está instruído de acordo com 225 

o Art. 33 e inciso § 2.º da Resolução Normativa nº 05/CUn/2010, de 27 de abril de 2010. 226 

Acompanham todas as informações das 58 disciplinas criadas e/ou alteradas, todas de caráter 227 

eletivas, com suas respectivas cargas horárias; área de concentração, ementas, metodologias, 228 

forma de avaliação, bibliografia, docente responsável pelo seu oferecimento e uma 229 

justificativa docente para a oferta da disciplina. Estas disciplinas comporão a matriz 230 

curricular dos cursos de mestrado e doutorado do PPGEEL, a partir do primeiro período 231 

letivo do ano de 2015. Anexa também a ata da Reunião de Colegiado do Programa de Pós-232 

Graduação em Engenharia Elétrica com a aprovação de criação das disciplinas em 12 de 233 

dezembro de 2014. Assim sendo, considerando que a proposta em nada fere a legislação 234 

vigente, o relator votou favoravelmente à homologação da Câmara de Pós-Graduação da 235 

semestralização do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, assim como a 236 

homologação das disciplinas criadas e/ou alteradas (58 disciplinas, anexo I) a serem 237 

ministradas em regime bimestral ou semestral, no curso de mestrado e doutorado do PPGEEL 238 

da UFSC. Informes gerais: a Presidente informou que a reunião da Câmara de Pós-239 



 

 

 

Graduação terá de ser antecipada para o dia 23/04/2015, em função do evento relativo ao 240 

Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, Pesquisa e Extensão Região 241 

Sul (SIIEPE-SUL); deixou avisado que terá uma reunião com todos os Coordenadores de 242 

Cursos de Pós-Graduação no dia 31/03/2015. Comentou que esteve em um evento dos 243 

estudantes de pós-graduação junto com o Diretório Central dos Estudantes (DCE) e uma das 244 

questões discutidas foi que a pós-graduação não tem nenhuma política de apoio a questões 245 

sociais, assim, sugeriu a criação de meios e critérios para avaliação da distribuição das bolsas. 246 

Manifestou-se favorável a criação de uma comissão para avaliar bolsas emergenciais para 247 

atender questões sociais. Informou, também, que a Reitora anunciou a possibilidade do 248 

Restaurante Universitário (RU) ser gratuito para alunos com problemas sociais e que a Pró-249 

Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) a partir de junho deste ano, avaliará os cadastros dos 250 

pós-graduandos, estes poderão participar do sistema que já existe para os alunos de 251 

graduação. Não acredita que será um número alto, quem tem bolsa não se encaixa nos 252 

critérios. Citou às recomendações do Ministério Público quanto aos processos seletivos da 253 

Pós-Graduação na UFSC. O Ministério Público solicitou informações sobre a maneira como 254 

os 74 programas da Universidade elaboram seus editais de seleção para mestrado e 255 

doutorado. Finalizada a pauta, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 256 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Raquel Pinheiro, Secretária Executiva dos 257 

Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pela 258 

Senhora Presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 26 de março de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                259 


