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ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Ata da sessão ordinária da Câmara de Pós-
Graduação realizada no dia 29 de 
novembro de 2018, às 9 horas, na sala Prof. 
Ayrton Roberto de Oliveira. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se 1 
a 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 Memorando Circular n.º 24/2018/PROPG, de 26 de novembro de 4 
2018, e compareceram à sessão aqueles que assinaram a lista de presença que segue 5 
anexa a esta ata. A presidência da sessão coube ao senhor Pró-Reitor de Pós-Graduação 6 
em exercício, professor Juarez Vieira do Nascimento, que, após conferência do quórum, 7 
cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão, solicitando. Na sequência, justificou a 8 
ausência dos seguintes conselheiros: Alessandra de Linhares Jacobsen, Alex Rafacho, 9 
Gertrudes Aparecida Dandolini, Janeisa Franck Virtuoso, Luiz Fernando Gonçalves de 10 
Figueiredo, Norberto Hochheim e Werner Kraus Júnior. Na oportunidade, empossou os 11 
seis acadêmicos, e seus respectivos suplentes, que representarão na Câmara de Pós-12 
Graduação o corpo discente dos programas de pós-graduação stricto sensu, conforme os 13 
termos da Portaria nº 2493/2018/GR, de 28 de novembro de 2018. Ato contínuo, 14 
submeteu à apreciação a ordem do dia comunicando a correção do relator do item 5.2 15 
para: “conselheiro Paulo Emílio Lovato” e consequente renumeração dos itens. Além 16 
disso, foi feita, a pedido da conselheira Elena Riet Correa Rivero, a inversão dos itens 10 e 17 
11 da pauta. Não havendo outras manifestações quanto à ordem do dia, passou-se à 18 
apreciação dos itens de pauta, conforme detalhado a seguir. 1 – Informes. O presidente 19 
informou que, com o intuito resolver a falta de quórum nas reuniões da Câmara de Pós-20 
Graduação (CPG), a PROPG solicitou aos Centros a indicação de membros suplentes. Em 21 
complemento, explicou que a medida encontra amparo legal no Artigo 18 do Regimento 22 
Geral da UFSC, o qual dispõe que “Nas eleições de representantes em Órgãos 23 
Deliberativos, juntamente com os titulares serão eleitos seus suplentes”. 2 – Abertura e 24 
regularização de curso. 2.1 – Processo N.º 23080.061799/2018-09 - Regularização de Curso 25 
de Residência Multiprofissional em Saúde da Família (REMULTISF). Feita a exposição da 26 
solicitação e do relato emitido pelo Comitê de Cursos Conveniados, o teor do Parecer N.º 27 
147/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 2.2 - Processo N.º 28 
23080.060340/2018-80 - Regularização de Curso de Residência Multiprofissional em 29 
Saúde – HU/UFSC (RIMS). Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pelo Comitê 30 
de Cursos Conveniados, o teor do Parecer N.º 148/2018/CPG (favorável ao pleito), foi 31 
aprovado por unanimidade. 2.3 - Processo N.º 23080.079286/2018-46 - Abertura de Curso 32 
de Especialização em Agroecossistemas. Feita a exposição da solicitação e do relato 33 
emitido pelo Comitê de Cursos Conveniados, o teor do Parecer N.º 149/2018/CPG 34 
(favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 3 - Solicitação de antecipação de 35 
defesa de tese de doutorado de: 3.1 - Fernando Coelho, discente do Programa de Pós-36 
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Graduação em Estudos da Tradução, processo n.º 23080.082253/2018-83. Feita a 37 
exposição da solicitação e do relato emitido pelo conselheiro Werner Kraus Junior, o teor 38 
do Parecer N.º 150/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 3.2 - 39 
Adriano Martinho de Souza, discente do Programa de Pós-Graduação em Recursos 40 
Genéticos Vegetais, processo n.º 23080.077536/2018-11. Feita a exposição da solicitação e 41 
do relato emitido pelo conselheiro Werner Kraus Junior, o teor do Parecer N.º 42 
151/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 4 - Solicitação de 43 
reconhecimento de título de doutor na área de Direito, conferido pela Universidad Pablo 44 
de Olavide / Espanha. 4.1 – Processo N.º 23080.081097/2018-33, requerente: Ruben 45 
Rockenback Manente. Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pelo Comitê de 46 
Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 152/2018/CPG (favorável ao pleito), foi 47 
aprovado por unanimidade. 4.2 - Processo N.º 23080.081076/2018-18, requerente: 48 
Ramiro Rockenbach da Silva Matos Teixeira de Almeida. Feita a exposição da solicitação e 49 
do relato emitido pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 50 
153/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 5 - Processo N.º 51 
23080.080987/2018-28 - Credenciamento/Recredenciamento de docentes do Programa 52 
de Pós-Graduação em Aquicultura. Feita a exposição da solicitação, bem como do relato 53 
emitido pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 154/2018/CPG 54 
(favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 6 – Processo N.º 23080.082134/2018-55 
21 - Alteração das normas de credenciamento e recredenciamento de docentes do 56 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Feita a exposição da solicitação, bem como do 57 
relato emitido pelo conselheiro Paulo Emílio Lovato, o teor do Parecer N.º 155/2018/CPG 58 
(favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 7 – Processo N.º 23080.080343/2018-59 
30 - Alteração e criação de disciplinas no currículo do Programa de Pós-Graduação em 60 
Engenharia de Sistemas Eletrônicos. Feita a exposição da solicitação, bem como do relato 61 
emitido pelos conselheiros Arcângelo Loss, Elenara Maria Teixeira Lemos Senna e 62 
Gertrudes Aparecida Dandolini, o teor do Parecer N.º 156/2018/CPG (favorável ao pleito), 63 
foi aprovado por unanimidade. 8 - Processo N.º 23080.077928/2018-72 - Alteração do 64 
regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Feita a exposição da 65 
solicitação, bem como do relato emitido pela conselheira Janeisa Franck Virtuoso, o teor 66 
do Parecer N.º 157/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 9 - 67 
Processo N.º 23080.040588/2018-24 - Alteração do regimento interno do Programa de 68 
Pós-Graduação em Educação. Feita a exposição da solicitação, bem como do relato 69 
emitido pela conselheira Kelly Samara da Silva, o teor do Parecer N.º 158/2018/CPG 70 
(favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 10 - Processo N.º 71 
23080.082813/2018-08 - Solicitação de autorização para realização de defesa do discente 72 
Antônio Augusto Morini fora do país e por videoconferência. Processo baixado em 73 
diligência para consulta ao marco regulatório nacional no que se refere à realização de 74 
defesa fora do país. 11 - Processo N.º 23080.058735/2018-12 - Solicitação de revisão de 75 
conceito em disciplina do Programa de Pós-Graduação em Ecossistemas Agrícolas e 76 
Naturais (PPGEAN), requerida por Andressa Hilha Dias. Feita a exposição da solicitação, 77 
bem como do relato emitido pela conselheira Elena Riet Correa Rivero, o teor do Parecer 78 
N.º 159/2018/CPG (contrário ao pleito), foi aprovado por maioria de votos. 11 - Processo 79 
N.º 23080.058739/2018-09 - Solicitação de reconsideração de decisão de cancelamento de 80 
bolsa CAPES-DS requerida por Andressa Hilha Dias. Feita a exposição da solicitação, bem 81 
como do relato emitido pela conselheira Elena Riet Correa Rivero, o teor do Parecer N.º 82 
160/2018/CPG (contrário ao pleito), foi aprovado por maioria de votos. 12 - Processo N.º 83 
23080.080796/2018-66 - Proposta de resolução normativa para regulamentação da 84 
realização de estágios não obrigatórios nos programas de pós-graduação stricto sensu. Foi 85 

mailto:elena.riet@ufsc.br
mailto:elena.riet@ufsc.br


feita a exposição da referida proposta, elaborada pela comissão instituída pela Portaria N.º 86 
12/PROPG/2018, de 14 de setembro de 2018, bem como do relato emitido pela 87 
conselheira Lucila Maria de Souza Campos. No entanto, devido ao avançado da hora, não 88 
foi possível concluir as discussões a cerca das sugestões de alterações enviadas pelos 89 
programas e o item será reincluído na pauta em uma próxima reunião. Ato contínuo, o 90 
presidente agradeceu a presença de todos e, às doze horas e vinte e oito minutos, deu por 91 
encerrada a sessão. Para constar, eu, Katiana de Castro Silva, secretária da Câmara de Pós-92 
Graduação, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo senhor presidente e 93 
pelos conselheiros que compareceram à sessão. Florianópolis, 3 de dezembro de 2018. 94 
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