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Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se a 1 
Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, em caráter 2 
ordinário, para apreciação e deliberação dos assuntos da pauta. Os membros foram 3 
convocados por meio do Ofício Circular n.º 48/2019/PROPG, de 5 de agosto de 2019, e 4 
compareceram à sessão aqueles que assinaram a lista de presença anexa a esta ata. A 5 
presidência da sessão coube à senhora Pró-Reitora de Pós-Graduação, professora 6 
Cristiane Derani, que, após conferência do quórum, cumprimentou a todos e deu por 7 
aberta a sessão. Na sequência, justificou a ausência dos conselheiros: Cintia Soares, 8 
Sandra Regina Salvador Ferreira, Alessandra Jungs de Almeida, Ana Claudia Maba, José 9 
Alexandre Borges Valle e Daniela Brondani. Ato contínuo, submeteu à apreciação a 10 
ordem do dia e, com a palavra, a relatora do item 10 da pauta, conselheira Kelly 11 
Samara da Silva, solicitou baixa do processo (n.º 23080.052987/2019-19) em diligência, 12 
de forma que a proposta de resolução normativa seja, primeiramente, enviada aos 13 
programas de pós-graduação para coleta de sugestões de aperfeiçoamento. Em 14 
votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se à 15 
apreciação dos itens de pauta, conforme detalhado a seguir. 1 - Informes: A presidente 16 
informou que, em virtude do aumento na quantidade de programas de pós-graduação 17 
e, considerando o disposto no Art. 20, incisos II e III, do Estatuto da UFSC, que trata 18 
sobre a composição da Câmara de Pós-Graduação, faz-se necessária a atualização 19 
quantitativa de representantes dos coordenadores dos programas de pós-graduação 20 
de cada unidade, bem como dos representantes discentes na Câmara de Pós-21 
Graduação (CPG). Com isso, a composição da CPG passará de trinta e um para trinta e 22 
oito membros até agosto e, com a extinção de um programa do Centro de Ciências 23 
Agrárias (o qual perderá uma representação), de trinta e oito para trinta e sete 24 
membros (mais o presidente) a partir de setembro. Em continuidade, empossou os 25 
novos membros titulares e suplentes, nomeados pelas Portarias N.º 1574/GR/2019, de 26 
10/07/2019, N.º 1694/GR/2019, de 22/07/2019, N.º 1695/GR/2019, de 22/07/2019, 27 
N.º 1734/GR/2019, de 30/07/2019, N.º 1735/GR/2019, de 30/07/2019, N.º 28 
1751/GR/2019, de 02/08/2019, N.º 1772/GR/2019, de 06/08/2019. Na sequência, a 29 
presidente informou que se reuniu recentemente com a deputada federal Ângela Amin 30 
para início às tratativas referente ao Programa “Future-se”, que visa promover maior 31 
autonomia financeira nas universidades e institutos federais por meio de incentivo à 32 
captação de recursos próprios e ao empreendedorismo. Ressaltou que a Pró-Reitora 33 
de Pós-Graduação da UFSC está aberta a essa possibilidade e que a referida deputada 34 
se disponibilizou a fazer com que a instituição seja ouvida. 2 - Atas das reuniões 35 
realizadas em de 27 de junho e 11 de julho de 2019. Submetidas à apreciação e 36 



votação, as referidas atas foram aprovadas por unanimidade. 3 - Proposta de criação 37 
do curso de Especialização em Permacultura (23080.081377/2018-41). Submetido à 38 
apreciação e votação, o teor do Parecer N.º 117/2019/CPG, (favorável ao pleito), 39 
elaborado pela conselheira Patricia Faria Di Pietro, foi aprovado por unanimidade. 4 - 40 
Solicitação de defesa fora de prazo. Submetidos à apreciação e votação, o teor dos 41 
pareceres referentes aos subitens 4.1 a 4.4 foram aprovados por unanimidade. 4.1 - 42 
Discente Mariana Oliveira Moritz, do Programa de Pós-Graduação em Administração 43 
(23080.049287/2019-47); relator: Conselheiro Alexandre Ten Caten. Parecer N.º 44 
118/2019/CPG, (favorável ao pleito). 4.2 - Discente Raiane Zapelini da Silva, do 45 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial 46 
(23080.050557/2019-62); relator: Conselheiro Alexandre Ten Caten. Parecer N.º 47 
119/2019/CPG, (favorável ao pleito). 4.3 - Discente Guilherme Zanotelli Bolfe, do 48 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (23080.046519/2019-13); 49 
relatora: Conselheira Janeisa Franck Virtuoso. Parecer N.º 120/2019/CPG, (favorável ao 50 
pleito). 4.4 - Discente Marcelo Spitzner, do Programa de Pós-Graduação em Literatura 51 
(23080.049540/2019-62); relatora: Conselheira Janeisa Franck Virtuoso. Parecer N.º 52 
121/2019/CPG, (favorável ao pleito). 5 – Solicitação de homologação regimento 53 
interno, Programa de Pós-Graduação em Nanociência, Processos e Materiais 54 
Avançados (23080.019504/2019-74). Submetido à apreciação e votação, o teor do 55 
Parecer N.º 122/2019/CPG, (favorável ao pleito), elaborado pela conselheira Cárlida 56 
Emerim, foi aprovado por unanimidade. 6 - Solicitação de readequação de regimento 57 
interno do Programa de Pós-Graduação em Literatura (23080.051481/2019-92). 58 
Submetido à apreciação e votação, o teor do Parecer N.º 123/2019/CPG, (favorável ao 59 
pleito), elaborado pela conselheira Cárlida Emerim, foi aprovado por unanimidade. 7 - 60 
Solicitação de homologação de norma de credenciamento de docentes, Programa de 61 
Pós-Graduação em Nanociência, Processos e Materiais Avançados 62 
(23080.019522/2019-56). Submetido à apreciação e votação, o teor do Parecer N.º 63 
124/2019/CPG, (favorável ao pleito), elaborado pelo conselheiro Irineu Afonso Frey, foi 64 
aprovado por unanimidade. 8 - Solicitação de credenciamento/recredenciamento de 65 
docentes. 8.1 - Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental e Atenção Psicossocial 66 
(23080.044898/2019-07); 8.2 - Programa de Pós-Graduação em Letras - PROFLETRAS 67 
(23080.047628/2019-40); 8.3 - Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas 68 
(23080.051509/2019-91). Submetidos à apreciação e votação, o teor do Parecer N.º 69 
125/2019/CPG, (favorável ao pleito), referentes aos subitens 8.1 a 8.3, elaborados pelo 70 
conselheiro Irineu Afonso Frey, foram aprovados por unanimidade. 9 - Solicitação de 71 
reconhecimento de diploma estrangeiro por tramitação simplificada. Submetidos à 72 
apreciação e votação, o teor dos pareceres referentes aos subitens 9.1 a 9.4, 73 
elaborados pelo conselheiro Glauber Wagner, foram aprovados por unanimidade. 9.1 - 74 
REQUERENTE: Gregory Moro Puppi Wanderley (23080.046666/2019-85). Parecer N.º 75 
126/2019/CPG, (favorável ao pleito). 9.2 - REQUERENTE: Maria Vitória Galvan Momo 76 
(23080.045636/2019-51). Parecer N.º 127/2019/CPG, (favorável ao pleito). 9.3 - 77 
REQUERENTE: Michele Benetti Leite (23080.048535/2019-32). Parecer N.º 78 
128/2019/CPG, (favorável ao pleito). 9.4 - REQUERENTE: Tiele Espanhol Braun 79 
(23080.044975/2019-11). Parecer N.º 129/2019/CPG, (favorável ao pleito). 10 - 80 
Proposta de resolução normativa para definição das normas e os procedimentos para 81 
elaboração de editais de seleção de alunos (23080.052987/2019-19); relatora: 82 
Conselheira Kelly Samara da Silva. Processo baixado em diligência. A proposta deverá 83 
ser enviada para apreciação pelos programas e coleta de sugestões de 84 
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aperfeiçoamento, por um prazo de trinta dias. 11 - Proposta de critérios para 85 
elaboração do formato final de apresentação dos trabalhos de conclusão do Programa 86 
de Pós-Graduação em Psicologia (23080.042094/2019-65). Após discussão proposta 87 
pela relatora do processo, conselheira Beatriz Augusto de Paiva, e visto que a redação 88 
de alguns artigos não foi disposta de forma clara e, ainda, que a resolução não se limita 89 
a proposta de novo formato de trabalho de conclusão, o processo foi baixado em 90 
diligência. Devido ao avançado da hora, não havendo tempo hábil para apreciação do 91 
item 12 da pauta: “Resolução Normativa N.º 95/CUn/2017, que dispõe sobre a pós-92 
graduação stricto sensu na UFSC (Processo N.º 23080.030524/2019-04)”, as atividades 93 
foram suspensas. Ato contínuo, a presidente relembrou aos membros a agenda de 94 
reuniões do mês de agosto, a saber: 15 e 29 de agosto de 2019. Por fim, agradeceu a 95 
presença de todos e, às onze horas e quarenta e cinco minutos, deu por encerrada a 96 
sessão. Para constar, eu, Katiana de Castro Silva, secretária da Câmara de Pós-97 
Graduação, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pela presidente e 98 
pelos conselheiros que compareceram à sessão. Florianópolis, 8 de agosto de 2019. 99 
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