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Ata da sessão extraordinária da Câmara 
de Pós-Graduação, realizada no dia 16 de 
maio de 2019, às 9 horas, na sala Prof. 
Ayrton Roberto de Oliveira. 

 
Aos dezesseis dias do mês de maio 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 26/2019/PROPG, de 13 de maio 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 Pró-Reitora de Pós-Graduação, professora 6 
Cristiane Derani, que, após conferência do quórum, cumprimentou a todos e deu por 7 
aberta a sessão justificando a ausência dos seguintes conselheiros: Ana Claudia Maba, 8 
Arcângelo Loss, Irineu Afonso Frey e Marcelo Sobottka. Ato contínuo, submeteu à 9 
apreciação a ordem do dia e, não havendo manifestações, passou à apreciação dos 10 
itens de pauta, conforme detalhado a seguir. 1 - Proposta de alteração da Resolução 11 
Normativa Nº 14/2019/PROPG, que dispõe sobre procedimentos para elaboração e 12 
depósito dos trabalhos de conclusão de curso de mestrado e de doutorado no 13 
repositório institucional da UFSC (processo n.º 23080.021413/2019-07). Relator, 14 
conselheiro Pedro Fiaschi. Feita a exposição da referida proposta de resolução, bem 15 
como do Parecer N.º 47/2019/CPG emitido pelo conselheiro Pedro Fiaschi, a resolução 16 
foi aprovada por unanimidade. 2 - Proposta de alteração da Resolução Normativa 17 
95/CUn/2017, de 4 de abril de 2017, que dispõe sobre a pós-graduação stricto sensu 18 
na UFSC (processo n.º 23080.030524/2019-04). Relator: conselheiro Carlos Henrique 19 
Sancineto da Silva Nunes. Feita a exposição da referida proposta de resolução, 20 
elaborada pela comissão nomeada pela Portaria N.º 05/PROPG/2018, de 21 de agosto 21 
de 2018, bem como do parecer emitido pelo conselheiro Carlos Henrique Sancineto da 22 
Silva Nunes, alguns pontos de destaque foram discutidos e deliberados até o seu artigo 23 
14, anexos à pauta, com aprovação por unanimidade. Em face ao adiantado da hora, 24 
os demais pontos da minuta serão apreciados em sessão ordinária a ser convocada. 25 
Encerrados os assuntos da pauta, a presidente agradeceu a presença de todos e, às 26 
onze horas e trinta minutos, deu por encerrada a sessão. Para constar, eu, João Pedro 27 
de Oliveira Barreto, secretário em exercício da Câmara de Pós-Graduação, lavrei a 28 
presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo presidente e pelos conselheiros que 29 
compareceram à sessão. Florianópolis, 17 de maio de 2019. 30 
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