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Ata da sessão extraordinária da Câmara 
de Pós-Graduação realizada no dia 11 de 
julho de 2019, às 9 horas, na sala Prof. 
Ayrton Roberto de Oliveira. 

 
Aos onze dias do mês de julho 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 
extraordinário, para apreciação e deliberação dos assuntos da pauta. Os membros 3 
foram convocados por meio do Ofício Circular n.º 41/2019/PROPG, de 8 de julho de 4 
2019, e compareceram à sessão aqueles que assinaram a lista de presença anexa a 5 
esta ata. A presidência da sessão coube à senhora Pró-Reitora de Pós-Graduação, 6 
professora Cristiane Derani, que, após conferência do quórum, cumprimentou a todos 7 
e deu por aberta a sessão justificando a ausência dos seguintes conselheiros: Alex 8 
Rafacho, Atilio Butturi Junior, Cristine Gorski Severo, Cárlida Emerim, Rita de Cássia 9 
Romeiro Paulino, Cintia Soares, Sandra Regina Salvador Ferreira, Irineu Afonso Frey e 10 
Lucila Maria de Souza Campos. Na sequência, passou-se à apreciação dos itens de 11 
pauta, conforme detalhado a seguir. 1 - Indicação de representante da CPG para o 12 
Conselho Universitário (Colégio Ciências da Vida). Após breve discussão, os 13 
conselheiros decidiram por unanimidade, indicar, em substituição à conselheira Kelly 14 
Samara da Silva (com mandato expirado em dez de julho de dois mil e dezenove) e ao 15 
conselheiro Alex Rafacho (cujo mandato encerra-se em primeiro de agosto de dois mil 16 
e dezenove), respectivamente, os conselheiros Glauber Wagner, na qualidade de 17 
titular, e Pedro Fiaschi, na qualidade de suplente. 2 - Solicitação de readequação de 18 
regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política 19 
(23080.036300/2019-06). Submetido à apreciação e votação, o teor do Parecer N.º 20 
115/2019/CPG, (favorável ao pleito), elaborado pelo conselheiro Orides Mezzaroba, foi 21 
aprovado por unanimidade. 3 - Solicitação de alteração de matriz curricular do 22 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (23080.036320/2019-79). 23 
Submetido à apreciação e votação, o teor do Parecer N.º 116/2019/CPG, (favorável ao 24 
pleito), elaborado pelo conselheiro Orides Mezzaroba, foi aprovado por unanimidade. 25 
4 - Proposta de alteração da Resolução Normativa N.º 95/CUn/2017, que dispõe sobre 26 
a pós-graduação stricto sensu na UFSC (Processo N.º 23080.030524/2019-04); relator: 27 
conselheiro Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes. Dando continuidade à 28 
apreciação da referida proposta, os membros discutiram os artigos referentes ao 29 
credenciamento de docentes nos programas, modalidades “permanente” e 30 
“colaborador”. Não foram feitas alterações na redação dos artigos. Registra-se que 31 
durante a discussão, o conselheiro Jonny Carlos da Silva expôs a necessidade de a Pró-32 
Reitoria de Pós-Graduação construir uma gestão do processo de aposentadoria, dada a 33 
iminente possibilidade de aposentadoria em massa de docentes da UFSC. Em resposta, 34 
e tendo por base a fala da conselheira Patrícia de Sá Freire de que o tema “retenção do 35 
conhecimento" é foco de estudos do Departamento de Engenharia do Conhecimento, 36 



a presidente convidou a referida conselheira a fazer, na próxima reunião desta 37 
Câmara, uma breve apresentação sobre o assunto. Devido ao avançado da hora as 38 
atividades foram suspensas e, portanto, às onze horas e quarenta minutos, a 39 
presidente deu por encerrada a sessão. Para constar, eu, Katiana de Castro Silva, 40 
secretária da Câmara de Pós-Graduação, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será 41 
assinada pelo presidente e pelos conselheiros que compareceram à sessão. 42 
Florianópolis, 12 de julho de 2019. 43 
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