
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE – CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONES: (48) 3721-7302 - 3721-7303 – 3721-4916 

e-mail:conselhos@contato.ufsc.br 

 

 

ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Ata da sessão ordinária da Câmara de Pós-

Graduação realizada em 30 de agosto de 

2018, às 9horas, na sala Prof. Ayrton 

Roberto de Oliveira. 

 

Ao trigésimo dia do mês de agosto 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 14/2018/PROPG, com a presença dos conselheiros 3 

Mario Steindel, Pedro Fiaschi, Luiz Fernando Gonçalves de Figueiredo, Carlos Henrique 4 

Sancineto da Silva Nunes, Elenara Maria Teixeira Lemos Senna, Patricia Faria Di Pietro,  5 

Beatriz Augusto de Paiva, Cintia Soares, Norberto Hochheim, Lucila Maria de Souza, 6 

Adilson Luiz Pinto, Arno Dal Ri Junior, Augusto César Spadaccia Asciutti, Mariana Barbosa 7 

de Amorin, Marina Weyl Costa e Igor Luiz Rodrigues da Silva. A presidência da sessão 8 

coube à Pró-Reitora de Pós-Graduação, professora Cristiane Derani, que cumprimentou a 9 

todos e justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Alex Rafacho, Kelly Samara da 10 

Silva e Beatriz Augusto de Paiva. Ato contínuo, a senhora presidenta abriu a sessão, fez a 11 

conferência do quórum e instalou a reunião passando a discussão dos Informes: Não houve. 12 

Item 2. Processo nº 053257/2018-54 - Homologação do ato ad referendum para solicitação de 13 

defesa em sigilo do discente Matheus Carrara Martins do Programa de Pós-Graduação em 14 

Engenharia Mecânica, sob relatoria da Presidência da Câmara. A relatora apresentou seu 15 

parecer favorável à solicitação para defesa de dissertação em caráter de sigilo do discente 16 

Matheus Carrara Martins. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do 17 

relator e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 100/2018/CPG. Item 3. Processo 18 

nº 055540/2018-11 – Solicitação de autorização para defesa fora do prazo regulamentar do 19 

discente Cláudio Augusto Carvalho Moura do Programa de Pós-Graduação em Literatura, 20 

sob relatoria do conselheiro Pedro Fiaschi. O relator apresentou seu parecer pelo deferimento 21 

da solicitação para autorização, em caráter excepcional, de defesa de tese do discente Cláudio 22 

Augusto Carvalho Moura. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do 23 

relator e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 101/2018/CPG. Item 4. Processos 24 

relacionados às solicitações de analise de Cursos Conveniados: Item 4.1 Processo nº 25 

054899/2017-90 – Alteração de Coordenação, Credenciamento de professores orientadores 26 

para Trabalho de Conclusão de Curso do Curso (TCC), Alteração de cronograma do Curso de 27 

Especialização em Atenção Básica do Departamento de Saúde Pública, sob relatoria do 28 

Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O comitê indica parecer favorável à 29 

solicitação. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 30 

Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 102/2018/CPG. Item 5. 31 

Processos relacionados às solicitações de reconhecimento de títulos: Item 5.1 Processo nº 32 

044566/2017-52 – Solicitação de reconhecimento do título de Mestrado da requerente 33 

Fabiana Joaquim na área de Direito, título conferido pela Leiden University / Holanda, sob 34 

relatoria do Comitê De Avaliação De Títulos. Com a palavra o comitê procedeu à leitura do 35 

seu parecer, favorável ao reconhecimento do título de Mestre obtido por Fabiana Joaquim. 36 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido Comitê, e aprovou 37 

por unanimidade os termos do Parecer nº 103/2018/CPG. Item 5.2 Processo nº 055122/2016-38 

61 – Solicitação de reconhecimento do título de Mestrado do requerente Henrique Guimarães 39 



 

 

 

de Azevedo na área de Direito, título conferido pela Universidade de Coimbra / Portugal, sob 40 

relatoria do Comitê De Avaliação De Títulos. Com a palavra o comitê procedeu à leitura do 41 

seu parecer, favorável ao reconhecimento do título de Mestre obtido por Henrique Guimarães 42 

de Azevedo. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 43 

Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 104/2018/CPG. Item 5.3 44 

Processo nº 015054/2018-60 – Solicitação de reconhecimento do título de Mestrado da 45 

requerente Martin Horst na área de Engenharia Elétrica, título conferido pela Technische 46 

Universität Berlin / Alemanha, sob relatoria do Comitê De Avaliação De Títulos. Com a 47 

palavra o comitê procedeu à leitura do seu parecer, favorável ao reconhecimento do título de 48 

Mestre obtido por Martin Horst. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o 49 

voto do referido Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 105/2018/CPG. 50 

Item 10.4 Processo nº 057387/2018-66 – Solicitação de apostilamento do título de Doutorado 51 

da requerente Sônia Weidner Maluf, título conferido pela Ecole des Hautes Etudes em 52 

Sciences Sociales / França, sob relatoria do Comitê De Avaliação De Títulos. Com a palavra 53 

o comitê procedeu à leitura do seu parecer, favorável ao apostilamento do título de Doutor 54 

obtido por Sônia Weidner Maluf. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o 55 

voto do referido Comitê, e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 106/2018/CPG. 56 

Item 6. Processos relacionados às solicitações de credenciamento e recredenciamento de 57 

docentes e regimentos internos: Item 6.1 Processo nº 033302/2018-54 - Alteração de normas 58 

de credenciamento e recredenciamento do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 59 

Computação, sob relatoria do Comitê de análise de normas de credenciamento e 60 

recredenciamento de docentes e regimentos internos. Com a palavra o comitê procedeu à 61 

leitura do seu parecer, favorável à solicitação. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 62 

acompanhou o voto do relator e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 63 

107/2018/CPG. Item 6.2 Processo nº 082149/2017-16 – Solicitação de aprovação do novo 64 

Regimento do Programa de Pós-Graduação em Solicitação de aprovação do novo Regimento, 65 

sob relatoria do Comitê de análise de normas de credenciamento e recredenciamento de 66 

docentes e regimentos internos. Com a palavra o comitê procedeu à leitura do seu parecer, 67 

favorável à solicitação. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do 68 

relator e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 108/2018/CPG. Item 6.3 Processo 69 

nº 055813/2018-27 - Solicitação de Criação de nova área de concentração e credenciamento 70 

de docentes, sob relatoria do Comitê de análise de normas de credenciamento e 71 

recredenciamento de docentes e regimentos internos. Com a palavra o comitê procedeu à 72 

leitura do seu parecer, favorável à solicitação. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 73 

acompanhou o voto do relator e aprovou por unanimidade os termos do Parecer nº 74 

109/2018/CPG. Item 7 Processo nº 056410/2018-03 - proposta de Revogação da Resolução 75 

Normativa nº 18/2017/CC, de 16 de novembro de 2017, a qual estabelece valores diários por 76 

atraso na entrega, à Biblioteca Universitária, dos exemplares finais dos trabalhos de 77 

conclusão dos cursos de pós-graduação stricto sensu, sob relatoria do Conselheiro Mario 78 

Steindel. O relator apresentou seu parecer pelo deferimento da solicitação. Deliberação: A 79 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do relator e aprovou por unanimidade os 80 

termos do Parecer nº 110/2018/CPG. Concluídos os assuntos pautados, inexistindo qualquer 81 

outra manifestação, declarou-se encerrada a sessão, lavrando-se a ata, que, se achada 82 

conforme e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. 83 

Florianópolis, 30 de agosto de 2018. 84 


