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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Ata da sessão ordinária da Câmara de Pós-

Graduação realizada em 05 de abril de 2018, 

às 9h00m horas, na sala Prof. Ayrton 

Roberto de Oliveira. 

 

Ao quinto dia do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 1 

Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), convocada 2 

por meio do Memorando Circular nº 4/2018/PROPG, com a presença dos conselheiros 3 

Arcângelo Loss, Mario Steindel, Elisandro Ricardo Deschsler dos Santos, Maria Lúcia de 4 

Barros Camargo, Carmen Silvia Rial, Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes, Josimari 5 

Telino de Lacerda, Patricia Faria Di Pietro, Alessandra de Linhares Jacobsen, Cintia Soares, 6 

Norberto Hochheim, Daniel Ferreira Coutinho, Lucila Maria de Souza, Gertrudes Aparecida 7 

Dandolini, Adilson Luiz Pinto, Andrea Cristina Trierweiller, Pablo César Serrano Arámbulo, 8 

Mariana Barbosa de Amorin, Marina Weyl Costa e Igor Luiz Rodrigues da Silva. A 9 

presidência da sessão coube ao Pró-Reitor de Pós-Graduação,professor Hugo Moreira Soares, 10 

que cumprimentou a todos e justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Kelly Samara 11 

da Silva e Augusto César Spadaccia Asciutti. Ato contínuo, o senhor presidente abriu a 12 

sessão, fez a conferência do quórum e instalou a reunião passando a discussão dos: 13 

Informes:A pedido da representação discente desta Câmara, a conselheira Marina Weyl 14 

Costa foi designada para compor o Comitê de Alterações Resolução Normativa 95/CUn/2017 15 

em substituição ao conselheiro Augusto César SpadacciaAsciutti; Foi informado que será 16 

aberto um edital para contratação de professor visitante para os programas de pós-graduação 17 

com conceito CAPES 3; Na oportunidade, o Presidente da Câmara empossou os novos 18 

conselheiros: Cíntia Soares, Adilson Luiz Pinto e Norberto Hochheim com mandatos, 19 

respectivamente, até 25/05/2019, 01/10/2019 e 20/12/2019. Item 2. Processos relacionados às 20 

solicitações de defesa fora de prazo: Item 2.1Processo nº 009674/2018-60 – Solicitação de 21 

autorização para defesa de tese fora do prazo regulamentar da discente Raquel Cristina 22 

Mendes de Carvalho do Programa de Pós-Graduação em Inglês, sob relatoria da 23 

conselheira Andrea Cristina Trierweiller.A relatora apresentou seu parecer pelo deferimento 24 

da solicitação para autorização, em caráter excepcional, de defesa de tese da discente Raquel 25 

Cristina Mendes de Carvalho.Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto 26 

da relatora e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 18/2018/CPG. Item 2.2 27 

Processo nº000176/2018-51 – Solicitação de autorização para defesa de tese fora do 28 

prazo regulamentar do discente Mateus Krepsky Ludwich do Programa de Pós-29 

Graduação em Ciência da Computação, sob relatoria da conselheira Andrea Cristina 30 

Trierweiller. A relatora apresentou seu parecer pelo deferimento da solicitação para 31 

autorização, em caráter excepcional, de defesa de tese do discente Mateus Krepsky Ludwich 32 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. Deliberação: A Câmara de Pós-33 

Graduação acompanhou o voto da relatora e aprovou por unanimidade os termos do Parecer 34 

nº 19/2018/CPG. Item 2.3 Processo nº 013903/2018-41 – Solicitação de autorização para 35 

defesa de tese fora do prazo regulamentar do discente Job Angel Ledezma Pérez do 36 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, sob relatoria da conselheira 37 



 

 

 

Andrea Cristina Trierweiller. A relatora apresentou seu parecer pelo deferimento da 38 

solicitação para autorização, em caráter excepcional, de defesa de tese do discente Job Angel 39 

Ledezma Pérez do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Deliberação: A 40 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto da relatora e aprovou por unanimidade os 41 

termos do Parecer nº 20/2018/CPG. Item 2.4 Processo nº 009258/2018-61 – Solicitação de 42 

autorização para defesa de dissertação fora do prazo regulamentar do discente Marcelo 43 

Henrique Otowicz do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 44 

Conhecimento, sob relatoria da conselheira Andrea Cristina Trierweiller. A relatora 45 

apresentou seu parecer pelo deferimento da solicitação para autorização, em caráter 46 

excepcional, de defesa de dissertação do discente Marcelo Henrique Otowicz do Programa de 47 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Deliberação: A Câmara de Pós-48 

Graduação acompanhou o voto da relatora e aprovou por unanimidade os termos do Parecer 49 

nº 21/2018/CPG. Item 3. Processo nº 004634/2018-21– Solicitação de reconsideração de 50 

desligamento da requerente Simone Reis Flores do Programa de Pós-Graduação em 51 

Ciência da Informação, sob relatoria da conselheira Alessandra de Linhares Jacobsen. A 52 

relatora considerando os fatos e o disposto na Resolução nº 095/Cun/2017 e no Regimento do 53 

PGCIN/UFSC, apresenta parecer pelo indeferimento da solicitação em grau de recurso. 54 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do relator e aprovou por 55 

unanimidade os termos do Parecer nº 22/2018/CPG. Item 4.1 Processo nº 061401/2016-64 – 56 

Solicitação de inclusão de professor para dividir disciplina do curso de Especialização 57 

em Saúde Coletiva do Departamento de Saúde Pública (CCS), sob relatoria do Comitê de 58 

Análise de Processos de Cursos Conveniados. O comitê indica parecer favorável às 59 

solicitações e concluiu que atende as exigências da legislação vigente. Deliberação: A 60 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido Comitê, e aprovou por 61 

unanimidade os termos do Parecer nº 23/2018/CPG. Item 4.2 Processo nº 017265/2017-56 – 62 

Solicitação de alteração do cronograma do Curso de Pós-Graduação em Gestão em 63 

Saúde, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O comitê 64 

após análise indica que o processo está de acordo com a Resolução nº 01/CNE/CSE/2007, 65 

Decreto 5.622/2005 e Resolução Normativa nº 15/CUn/2011, sendo de parecer favorável à 66 

aprovação da solicitação da alteração do cronograma do Curso de Pós-Graduação em Gestão 67 

em Saúde. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 68 

Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 24/2018/CPG. Item 5. Processos 69 

relacionados às solicitações de reconhecimento de títulos: Item 5.1 Processo nº 70 

013816/2018-93 – Solicitação de apostilamento no diploma de Doutor pelo Prof. Mauri 71 

Furlan, conferido pela Universitat de Barcelona/Espanha, sob relatoria do Comitê De 72 

Avaliação De Títulos. Com a palavra o comitê procedeu à leitura do seu parecer, favorável ao 73 

apostilamento do título de Doutor obtido por Mauri Furlan. Deliberação: A Câmara de Pós-74 

Graduação acompanhou o voto do referido Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do 75 

Parecer nº 25/2018/CPG. Item 5.2 Processo nº 071882/2017-05 – Solicitação de 76 

reconhecimento do título de Mestrado pelo requerente Rafael Zimmermann na área de 77 

Engenharia Mecânica, cujo diploma foi emitido pela Clemson University/Estados 78 

Unidos, sob relatoria do Comitê De Avaliação De Títulos. Com a palavra o comitê procedeu 79 

à leitura do seu parecer, favorável ao reconhecimento do título de Mestre obtido por Rafael 80 

Zimmermann. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 81 

Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 26/2018/CPG. Item 5.3 82 

Processo nº 074615/2017-81 – Solicitação de reconhecimento do título de Mestrado pelo 83 

requerente Wellington Tischer na área de Arquitetura e Urbanismo, cujo diploma foi 84 

emitido pelo Politécnico di Torino/Itália,sob relatoria do Comitê De Avaliação De Títulos. 85 

Com a palavra o comitê procedeu à leitura do seu parecer, desfavorável ao reconhecimento 86 

do título de Mestre obtido por Wellington Tischer. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 87 



 

 

 

acompanhou o voto do referido Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 88 

27/2018/CPG. Item 5.4 Processo nº 071424/2017-68– Solicitação de reconhecimento do 89 

título de Doutorado pelo requerente José Antônio Ceccato Junior na área de Direito, 90 

cujo diploma foi emitido pela Universita degli Studi “Gabriele D’Annunzio”/Itália, sob 91 

relatoria do Comitê De Avaliação De Títulos. Com a palavra o comitê procedeu à leitura do 92 

seu parecer, favorável ao reconhecimento do título de Doutor obtido por José Antônio 93 

Ceccato Junior. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 94 

Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 28/2018/CPG.Item 6. Processos 95 

relacionados às solicitações decredenciamento e recredenciamento de docentes: Item 6.1 96 

Processo nº 081535/2017-82 – Solicitação de aprovação do ato Ad Referendum de 97 

alteração de normas de credenciamento do Programa de Pós-Graduação em Ciências 98 

Humanas, sob relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e 99 

recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Item 100 

retirado de pauta para apreciação posterior. Item 6.2 Processo nº 014781/2018-02 - 101 

Solicitação de credenciamento e recredenciamento de docentes do Programa de Pós-102 

Graduação em Educação Científica e Tecnológica, sob relatoria do comitê de análise de 103 

normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-104 

Reitoria de Pós-Graduação.  O comitê indica o credenciamento/recredenciamento dos 105 

docentes, conforme consta no Parecer nº 29/2018/CPG aprovado por unanimidade pela 106 

Câmara de Pós-Graduação. Item 6.3 Processo nº012977/2018-60 - Solicitação de 107 

credenciamento e recredenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 108 

Engenharia Mecânica, sob relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e 109 

recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O 110 

comitê indica o credenciamento/recredenciamento dos docentes, conforme consta no Parecer 111 

nº 29/2018/CPG aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.4 112 

Processo nº079353/2017-41 - Solicitação de alterações de normas de Credenciamento e 113 

Recredenciamento dos docentes do Programa de Pós-Graduação em Mestrado 114 

Profissional em Direito, sob relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e 115 

recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O 116 

comitê indica as alterações de normas de credenciamento e recredenciamento dos docentes, 117 

conforme consta no Parecer nº 30/2018/CPG aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-118 

Graduação. Item 6.5 Processo nº 062413/2017-97 – Solicitação de revisão de 119 

recredenciamento do docente Claudelino Martins Dias Junior do Programa de Pós-120 

Graduação em Administração,sob relatoria da conselheira Tânia Beatriz Creczynski Pasa. 121 

A relatora emitiu parecer desfavorável à modificação da classificação do docente no PPGA, 122 

já que houve o descumprimento da Resolução nº 01/PPGA/2017, a qual valerá para o 123 

próximo quadriênio. Está estratégia visa garantir a qualidade do programa frente à avaliação 124 

pela CAPES e o docente não será prejudicado, uma vez que vem atuando como colaborador, 125 

podendo reverter sua classificação, assim que atingir os quesitos adequadose aconselha-se 126 

que o PPGA aprimore o processo de credenciamento/recredenciamento e comunicação com 127 

os docentes, atendendo a normas internas claras bem como a legislação superior. 128 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto da relatora e aprovou por 129 

unanimidade os termos do Parecer nº 31/2018/CPG. Item 6.6 Processo nº 085302/2017-59 - 130 

Alteração de matriz curricular do Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, sob 131 

relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes 132 

e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Com a palavra o comitê procedeu à 133 

leitura do seu parecer, favorável à solicitação. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 134 

acompanhou o voto do comitê e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 135 

32/2018/CPG. Item 6.7 Processo nº 079098/2017-37 - Alteração de matriz curricular do 136 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução. sob relatoria do comitê de análise 137 



 

 

 

de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-138 

Reitoria de Pós-Graduação. Com a palavra o comitê procedeu à leitura do seu parecer, 139 

favorável à solicitação. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do 140 

comitê e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 33/2018/CPG. Item 6.8 Processo 141 

nº 082894/2017-57 - Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de Pós-142 

Graduação em Agroecossistemas, sob relatoria do comitê de análise de normas de 143 

credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de 144 

Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, aprovado por 145 

unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.9 Processo nº 083114/2017-96 - 146 

Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de Pós-Graduação em 147 

Ecologia, sob relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e 148 

recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O 149 

comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara 150 

de Pós-Graduação. Item 6.10 Processonº 059343/2017-90- Solicitação de aprovação do 151 

novo Regimento do Programa de Pós-Graduação em Cuidados Intensivos e Paliativos, 152 

sob relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e recredenciamento de 153 

docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura 154 

do parecer nº 34/2018/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 155 

6.11 Processo nº 084129/2017-71- Solicitação de aprovação do novo Regimento do 156 

Programa de Pós-Graduação emEngenharia e Ciência Mecânica, sob relatoria do comitê 157 

de análise de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos 158 

internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 159 

34/2018/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.12 160 

Processo nº 000776/2018-10 - Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa 161 

de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Direito, sob relatoria do comitê de 162 

análise de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos internos 163 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, 164 

aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.13 Processo 165 

nº085264/2017-34 - Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de Pós-166 

Graduação em Oceanografia, sob relatoria do comitê de análise de normas de 167 

credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de 168 

Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, aprovado por 169 

unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.14 Processo nº 004982/2018-07 - 170 

Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de Pós-Graduação em 171 

Relações Internacionais, sob relatoria docomitê de análise de normas de credenciamento e 172 

recredenciamento de docentes e regimentos internos. De acordo com as informações 173 

incluídas no processo e por estar de acordo com a legislação vigente, o comitê indica parecer 174 

favorável à homologação. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do 175 

comitê e aprovou os termos doParecer nº 34/2018/CPG. Item 6.15 Processo nº 083345/2017-176 

08 - Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de Pós-Graduação em 177 

Engenharia de Alimentos, sob relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e 178 

recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O 179 

comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara 180 

de Pós-Graduação. Item 6.16 Processo nº 084680/2017 - Solicitação de aprovação do novo 181 

Regimento do Programa de Pós-Graduação em Química, sob relatoria do comitê de 182 

análise de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos internos 183 

da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, 184 

aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.17 Processo nº 185 

080239/2017 - Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de Pós-186 

Graduação em Mestrado Profissional em Ensino de Física (BNU), sob relatoria do comitê 187 



 

 

 

de análise de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos 188 

internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 189 

34/2018/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.18 190 

Processo nº082612/2017 - Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de 191 

Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Letras, sob relatoria do comitê de análise de 192 

normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-193 

Reitoria de Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, aprovado 194 

por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 6.19 Processo nº 082974/2017 - 195 

Solicitação de aprovação do novo Regimento do Programa de Pós-Graduação em 196 

Engenharia Mecânica, sob relatoria do comitê de análise de normas de credenciamento e 197 

recredenciamento de docentes e regimentos internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O 198 

comitê realizou a leitura do parecer nº 34/2018/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara 199 

de Pós-Graduação. Item 6.20 Processo nº 007382/2018-92 - Solicitação de aprovação do 200 

novo Regimento do Programa de Pós-Graduação em Linguística, sob relatoria do comitê 201 

de análise de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes e regimentos 202 

internos da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. O comitê realizou a leitura do parecer nº 203 

34/2018/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 7 204 

PROCESSO: 018543/2018-73 - Discussão de alterações na Resolução Normativa no. 205 

68/CUn/2015 que determina os procedimentos para reconhecimento de diplomas de 206 

pós-graduação obtidos no exterior, sob relatoria do comitê de análise de títulos. Item 207 

retirado de pauta para apreciação posterior. Item 8 PROCESSO: 018573/2018-80 - 208 

Discussão sobre revogação da Resolução Normativa no. 18/2017/CC que estabelece 209 

valores diários por atraso na entrega à Biblioteca Universitária dos exemplares finais 210 

dos trabalhos de conclusão dos cursos de pós-graduação stricto sensu, sob relatoria do 211 

Presidente da Câmara de Pós-Graduação. Item retirado de pauta para apreciação posterior. 212 

Item 9 PROCESSO: 018543/2018-73 - Discussão de alterações na Resolução Normativa 213 

no. 95/CPG/2017 que rege os cursos de Pós-Graduação stricto sensu, sob relatoria do 214 

Comitê de alterações da Resolução 95/CPG/2017. Item retirado de pauta para apreciação 215 

posterior. Concluídos os assuntos pautados, inexistindo qualquer outra manifestação, 216 

declarou-se encerrada a sessão, lavrando-se a ata, que, se achada conforme e aprovada, será 217 

assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. O vídeo desta sessão pode ser 218 

consultado através do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/.  219 

Florianópolis, 5 de abril de 2018. 220 

http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/

