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Ao vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-
se a Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, em caráter 
ordinário, para apreciação e deliberação dos assuntos da pauta. Os membros foram 
convocados por meio do Ofício Circular n.º 14/2019/PROPG, de 25 de março de 2019, 
e compareceram à sessão aqueles que assinaram a lista de presença que segue anexa 
a esta ata. A presidência da sessão coube à senhora Pró-Reitora de Pós-Graduação, 
professora Cristiane Derani, que, após conferência do quórum, cumprimentou a todos 
e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, informou que os membros listados a seguir 
justificaram ausência na reunião: Alexandre Ten Caten, Beatriz Augusto Paiva, 
Gertrudes Aparecida Dandolini, Lucila Maria de Souza Campos e Paulo Emílio Lovato. 
Na sequência submeteu à apreciação a ordem do dia e solicitou a inclusão dos 
seguintes itens à pauta: 17 - “Escolha de representante dos PPGs para composição da 
Comissão de Seleção de Bolsas no âmbito do PRINT (deverão ser escolhidos um 
representante de cada colégio da CAPES: Ciências da Vida; Ciências Exatas, 
Tecnológicas e Multidisciplinar; e Humanidades)” e 18 - “Solicitação de abertura de 
Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde (processo n.º 
23080.019316/2018-65)”. Em votação, a inclusão foi aprovada por unanimidade. Além 
disso, colocaram-se os itens 16 e 17 em regime de urgência, o que também foi 
aprovado por unanimidade. Feita a consequente reordenação da numeração dos itens 
e não havendo outras manifestações quanto à ordem do dia, passou-se à apreciação 
dos itens de pauta, conforme detalhado a seguir.  1 – Informes: Não houve informes. 2 
– Escolha de representantes dos PPGS para composição da Comissão de Seleção de 
Bolsas no âmbito do PRINT (escolhidos um representante de cada colégio da CAPES: 
Ciências da Vida; Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar; e Humanidades). Em 
virtude da necessidade de constituir Comissão de Seleção para atuar nos processos 
seletivos dos editais de bolsas administradas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
pertinentes ao Projeto Institucional de Internacionalização PRINT-CAPES/UFSC, os 
conselheiros decidiram por unanimidade indicar: Patrícia Faria Di Pietro e Elena Riet 
Corrêa Rivero, como titular e suplente, representantes de Ciências da Vida; Carla de 
Abreu D´Aquino e Régis Kovacs Scalice, como titular e suplente, representantes de 
Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar; e Rosemy Nascimento e Beatriz 
Augusto Paiva, como titular e suplente, representantes de Humanidades. 3 - Proposta 
de Resolução Normativa para contratação de professor visitante na UFSC (processo n.º 
23080.017001/2019-64). Feita a exposição da proposta, elaborada pelo grupo de 
trabalho composto pelos membros da Portaria N.º 04/PROPG/2018, de 21 de agosto 
de 2018, (Juarez Vieira do Nascimento – PROPG/UFSC; Andréia Guerini – DLLE/CCE; 



Gabriela Perito Deitos – CAC/PRODEGESP; e Rhuana Tomaz Scaini – DEN/PROGRAD) 
bem como do relato emitido pelo conselheiro Adilson Luiz Pinto, o teor do Parecer N.º 
22/2019/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 4 - Solicitação de 
autorização para realização de defesa fora do prazo, discente Joseni Terezinha Frainer, 
Programa de Pós-Graduação em Literatura (processo n.º 23080.015079/2019-44). 
Feita a exposição da solicitação, bem como do relato emitido pelo conselheiro 
Norberto Hochheim, o teor do Parecer N.º 16/2019/CPG (favorável ao pleito), foi 
aprovado por unanimidade. 5 - Solicitação de autorização para realização de defesa 
fora do prazo, discente Tatiara Aline Pinto, Programa de Pós-Graduação em Literatura 
(processo n.º 23080.014907/2019-27). Feita a exposição da solicitação, bem como do 
relato emitido pelo conselheiro Norberto Hochheim, o teor do Parecer N.º 
15/2019/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 6 - Solicitação de 
autorização para realização de defesa fora do prazo, discente César Cordeiro Vieira, 
Programa de Pós-Graduação em Literatura (processo n.º 23080.014880/2019-72). 
Feita a exposição da solicitação, bem como do relato emitido pelo conselheiro 
Alexandre Ten Caten, o teor do Parecer N.º 18/2019/CPG (favorável ao pleito), foi 
aprovado por unanimidade. 7 - Solicitação de autorização para realização de defesa 
fora do prazo, discente Alyson Deives Pereira, Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Computação (processo n.º 23080.011256-13). Feita a exposição da solicitação, bem 
como do relato emitido pelo conselheiro Alexandre Ten Caten, o teor do Parecer N.º 
17/2019/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 8 - Solicitação de 
autorização para realização de defesa fora do prazo, discente Marcus Tulius Franco 
Morais, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (processo n.º 
23080.016938/2019-12). Feita a exposição da solicitação, bem como do relato emitido 
pela conselheira Beatriz Augusto de Paiva, o teor do Parecer N.º 13/2019/CPG 
(favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 9 - Solicitação de autorização para 
realização de defesa fora do prazo, discente Luciano Haverroth, Programa de Pós-
Graduação do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (processo n.º 
23080.016977/2019-10). Feita a exposição da solicitação, bem como do relato emitido 
pela conselheira Beatriz Augusto de Paiva, o teor do Parecer N.º 14/2019/CPG 
(favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 10 - Solicitação de 
reconhecimento de diploma estrangeiro de Helena Somer Maccarini (processo n.º 
23080.081848/2018-11). Feita a exposição da solicitação, bem como do relato emitido 
pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 27/2019/CPG (favorável ao 
pleito), foi aprovado por unanimidade. 11 - Solicitação de reconhecimento de diploma 
estrangeiro de Fabricio Duarte (processo n.º 23080.083033/2018-77). Feita a 
exposição da solicitação, bem como do relato emitido pelo Comitê de Avaliação de 
Títulos, o teor do Parecer N.º 26/2019/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por 
unanimidade. 12 - Solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro de Rita de 
Cássia Bleichvel (processo n.º 23080.000620/2018-39). Feita a exposição da 
solicitação, bem como do relato emitido pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do 
Parecer N.º 20/2019/CPG (desfavorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 13 - 
Solicitação de reconhecimento de diploma estrangeiro de Cláudia Priscila Chupel dos 
Santos (processo n.º 23080.084243/2018-82). Feita a exposição da solicitação, bem 
como do relato emitido pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 
25/2019/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 14 - Solicitação de 
reconhecimento de diploma estrangeiro de Jerfferson Miranda Lacet Vieira (processo 



n.º 23080.064434/2017-47). Feita a exposição da solicitação, bem como do relato 
emitido pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 21/2019/CPG 
(desfavorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 15 - Solicitação de 
reconhecimento de diploma estrangeiro por tramitação simplificada. Feita a exposição 
das solicitações, bem como dos relatos emitidos pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o 
teor dos respectivos pareceres foi aprovado por unanimidade. 15.1 -REQUERENTE: 
Diogo Appel Colvero (processo n.º 23080.013790/2019-64); Parecer N.º 28/2019/CPG, 
favorável ao pleito. 15.2 - REQUERENTE: Fernanda Martinhago (processo n.º 
23080.013473/2019-48); Parecer N.º 29/2019/CPG, favorável ao pleito. 15.3 - 
REQUERENTE: Jaqueline Zermiani Brandt (processo n.º 23080.007282/2019-47). 
Parecer N.º 30/2019/CPG, favorável ao pleito. 15.4 - REQUERENTE: Luiz Gustavo 
Cordeiro (processo n.º 23080.001680/2019-50). Parecer N.º 31/2019/CPG, favorável 
ao pleito. 15.5 - REQUERENTE: Marcos Ricardo Souza (processo n.º 
23080.013363/2019-86). Parecer N.º 32/2019/CPG, favorável ao pleito. 15.6 - 
REQUERENTE: Paulo Murinelli Pesoti (processo n.º 23080.002250/2019-55). Parecer 
N.º 33/2019/CPG, favorável ao pleito. 15.7 - REQUERENTE: Ronan Behling (processo 
n.º 23080.001236/2019-34). Parecer N.º 34/2019/CPG, favorável ao pleito. 15.8 -
REQUERENTE: Sebastião José Estevam (processo n.º 23080.002062/2019-27). Parecer 
N.º 23/2019/CPG, favorável ao pleito. 15.9 - REQUERENTE: Victor de Oliveira 
Fernandes (processo n.º 23080.013305/2019-52). Parecer N.º 24/2019/CPG, favorável 
ao pleito. 16 - Solicitação de alteração de norma de credenciamento de docentes. Feita 
a exposição dos relatos emitidos pelo Comitê de Normas e de Análise de 
Credenciamento/Recredenciamento, o teor do respectivo parecer foi aprovado por 
unanimidade. 16.1 - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos 
(processo n.º 23080.005894/2019-03). Parecer N.º 36/2019/CPG, favorável ao pleito. 
16.2 - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (processo n.º 
23080.008882/2019-22). Parecer N.º 36/2019/CPG, favorável ao pleito. 16.3 - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Têxtil (processo n.º 23080.085146/2018-
15). Parecer N.º 36/2019/CPG, favorável ao pleito. 16.4 - Programa de Pós-Graduação 
em Desastres Naturais (processo n.º 23080.06392/2019-91). Parecer N.º 36/2019/CPG, 
favorável ao pleito. 17 - Solicitação de credenciamento/recredenciamento de 
docentes. Feita a exposição dos relatos emitidos pelo Comitê de Normas e de Análise 
de Credenciamento/Recredenciamento, o teor do respectivo parecer foi aprovado por 
unanimidade. 17.1 - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos 
(processo n.º 23080.085729/2018-*). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 
17.2 - Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais (processo n.º 
23080.088740/2018-50). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 17.3 - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial 
(processo n.º 23080.006591/2019-08). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 
17.4 - Programa de Pós-Graduação em Odontologia (processo n.º 23080.086683/2018-
74). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 17.5 - Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil (processo n.º 23080.006331/2019-24). Parecer N.º 38/2019/CPG, 
favorável ao pleito. 17.6 -  Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (processo 
n.º 23080.008160/2019-78). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 17.7 - 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino de Física (processo n.º 
23080.008521/2019-86). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 17.8 - 
Programa de Pós-Graduação em Desastres Naturais (processo n.º 23080.013884/2019-



33). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 17.9 - Programa de Pós-Graduação 
em Jornalismo (processo n.º 23080.015819/2019-42). Parecer N.º 38/2019/CPG, 
favorável ao pleito. 17.10 - Programa de Pós-Graduação em Oceanografia (processo 
n.º 23080.011235/2019-06). Parecer N.º 38/2019/CPG, favorável ao pleito. 18 - 
Solicitação de credenciamento/recredenciamento de docentes do Programa de Pós-
Graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais (processo n.º 23080.015955/2019-
32). Feita a exposição do relato emitido pela conselheira Beatriz Augusto de Paiva, o 
teor do Parecer N.º 37/2019/CPG (favorável ao pleito) foi aprovado por unanimidade. 
19 - Solicitação de abertura de Curso de Especialização em Atenção Básica em Saúde 
(processo n.º 23080.019316/2018-65). Feita a exposição do relato emitido pelo Comitê 
de Análise de Processos de Cursos Conveniados, o teor do Parecer N.º 35/2019/CPG 
(favorável ao pleito) foi aprovado por unanimidade. Concluídos os assuntos pautados, 
a presidente agradeceu a presença de todos e, às onze horas e trinta e cinco minutos, 
deu por encerrada a sessão. Para constar, eu, João Pedro de Oliveira Barreto, 
secretário da Câmara de Pós-Graduação, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será 
assinada pela senhora presidente e pelos conselheiros que compareceram à sessão. 
Florianópolis, 28 de março de 2019. 
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