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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 
Ata da sessão ordinária da Câmara de 
Pós-Graduação realizada no dia 1º de 
novembro de 2018, às 9 horas, na sala 
Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Ao primeiro dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniu-se a 1 
Câmara de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, em caráter 2 
ordinário, para apreciação e deliberação dos assuntos da pauta. Os membros foram 3 
convocados por meio do Memorando Circular n.º 19/2018/PROPG, de 29 de outubro 4 
de 2018, e compareceram à sessão aqueles que assinaram a lista de presença que 5 
segue anexa a esta ata. A presidência da sessão coube à senhora Pró-Reitora de Pós-6 
Graduação, professora Cristiane Derani, que, após conferência do quórum, 7 
cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão. Ato contínuo, informou que os 8 
membros listados a seguir justificaram ausência na reunião: Alessandra de Linhares 9 
Jacobsen, Alex Rafacho, Arcângelo Loss, Janeisa Franck Virtuoso, Luiz Fernando 10 
Gonçalves de Figueiredo, Paulo Emílio Lovato e Orides Mezzaroba. Na sequência 11 
submeteu à apreciação a ordem do dia e solicitou a inclusão do seguinte item à pauta: 12 
“Credenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 13 
Transportes e Gestão Territorial, processo n.º 23080.075436/2018-42”. Em votação, a 14 
inclusão foi aprovada por unanimidade. Não havendo outras manifestações quanto à 15 
ordem do dia, passou-se à apreciação dos itens de pauta, conforme detalhado a seguir. 16 
1 – Informes. A presidente informou que: I – foram designados dois novos membros 17 
para composição do comitê de normas e de análise de 18 
credenciamento/recredenciamento, conselheiros Paulo Emílio Lovato e Marcelo 19 
Sobottka, bem como designada a conselheira Patricia Peterle Figueiredo Santurbano 20 
para composição do comitê de cursos conveniados, em substituição à conselheira 21 
Lucila Maria de Souza Campos; II – será instituída comissão organizadora das 22 
festividades em comemoração aos cinquenta anos da pós-graduação na UFSC e 23 
recomendou aos conselheiros que enviem (ate segunda-feira, dia cinco de novembro) 24 
sugestões de nomes de professores que fazem parte da história da pós-graduação na 25 
UFSC para composição da comissão; III – reuniu-se, em trinta e um de outubro, com a 26 
Procuradora da República em Santa Catarina, Dra. Daniele Cardoso Escobar, com o 27 
Procurador-Chefe da Procuradoria Federal junto à UFSC, Dr. Juliano Scherner Rossi e 28 
com a Secretária de Aperfeiçoamento Institucional, Dra. Liz Beatriz Sass, para tratar 29 
sobre as frequentes queixas de supostas irregulares nos processos seletivos para 30 
ingresso de alunos na pós-graduação. Após breve resumo da reunião, a presidente 31 
explicou que é papel da procuradoria repassar a queixa recebida para que a instituição 32 
responda e que cabem aos programas fazerem um filtro do que deve ser respondido 33 
ou devolvido à procuradoria, uma vez que as queixas podem não ter fundamento. Por 34 



fim, a presidente recomendou que os programas não deem resposta padrão, não 35 
demorem em responder e, sobretudo, que acatem as recomendações dadas pela 36 
procuradoria. Além disso, recomendou que seja criada uma regulamentação padrão 37 
para os editais de processo seletivo, permitindo algumas especificidades de cada 38 
Programa. IV - dentre as demandas apresentadas pela CAPES no 34º Encontro Nacional 39 
dos Pró-Reitores de Pesquisa e de Pós-Graduação (Enprop), ocorrido no período de 40 
vinte e três a vinte e seis de outubro, destacou que: i) os fomentos da pós-graduação 41 
ficarão vinculados ao plano estratégico da instituição, portanto, faz-se necessário que 42 
tanto a Pró-Reitoria de Pós-Gradução quanto os Programas tenham o seu plano 43 
estratégico; ii) haverá mudança na ficha de avaliação sistemática; iii) a CAPES está 44 
criando um modelo de harmonização de distribuição de bolsas por nota de avaliação 45 
dos programas. 2 – Homologação do ato ad referendum: 2.1 – Processo n.º 46 
23080.071279/2018-04 - Solicitação de reconsideração de pedido de defesa de banca 47 
de doutorado, requerida por Gabriela Willemann Siviero Maximo, discente do 48 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. Submetida à apreciação, a 49 
aprovação ad referendum do Parecer N.º 130/2018/CPG (favorável ao pleito), emitido 50 
pelo conselheiro Adilson Luiz Pinto, foi homologada por unanimidade. 2.2 - Processo 51 
n.º 23080.000776/2018-10 - Alteração de regimento do Programa de Pós-Graduação 52 
em Direito, curso de mestrado profissional. Submetida à apreciação, a aprovação ad 53 
referendum do Parecer N.º 131/2018/CPG (favorável ao pleito), emitido pelo 54 
conselheiro Paulo Emílio Lovato, foi homologada por unanimidade. 3 - Processo n.º 55 
23080.019316/2018-65 - Solicitação de alteração de cronograma e de data de início do 56 
curso de especialização em Atenção Básica em Saúde. Feita a exposição da solicitação 57 
e do relato emitido pelo Comitê de Cursos Conveniados, o teor do Parecer N.º 58 
132/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 4 – Processo n.º 59 
23080.052556/2018-71 - Solicitação de validação de disciplina, requerida por Bruna 60 
Pauletto Szpoganicz, discente do Programa de Pós-Graduação em Química. Feita a 61 
exposição da solicitação e do relato emitido pelo conselheiro Carlos Henrique 62 
Sancineto da Silva, o teor do Parecer N.º 133/2018/CPG (favorável ao pleito), foi 63 
aprovado por unanimidade. 5 - Processo n.º 23080.012565/2018-20 - Solicitação de 64 
reconsideração de desligamento, requerido por Valdete Freitas Uliano, discente do 65 
Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária. Feita a exposição da 66 
solicitação e do relato emitido pelo conselheiro Alex Rafacho, o teor do Parecer N.º 67 
134/2018/CPG (contrário ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 6 - Processo n.º 68 
23080.018543/2018-73 - Proposta de resolução normativa para reconhecimento de 69 
diploma de pós-graduação stricto sensu emitido por instituição estrangeira. A 70 
elaboração da proposta coube à comissão instituída pela Portaria N.º 07/PROPG/2018, 71 
de 21 de agosto de 2018, e a relatoria coube ao conselheiro Pedro Fiaschi. Feita a 72 
exposição da proposta e a correção sugerida pelo relator, a resolução normativa foi 73 
aprovada por unanimidade. 7 - Processo n.º 23080.08053/2018-69 - Alteração de 74 
regimento do Programa de Pós-Graduação em Direito. Feita a exposição da solicitação 75 
e do relato emitido pela conselheira Beatriz Augusto de Paiva, o teor do Parecer N.º 76 
136/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 8 - Processo n.º 77 
23080.056265/2018-52 - Alteração de regimento do Programa de Pós-Graduação em 78 
Filosofia. Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pela conselheira Elenara 79 
Maria Teixeira Lemos Senna, o teor do Parecer N.º 137/2018/CPG (favorável ao pleito), 80 
foi aprovado por unanimidade. 9 - Processo n.º 23080.069741/2018-03 - Alteração da 81 



estrutura curricular do Programa de Pós-Graduação em Inglês: Estudos Linguíticos e 82 
Literários. Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pela conselheira Elenara 83 
Maria Teixeira Lemos Senna, o teor do Parecer N.º 138/2018/CPG (favorável ao pleito), 84 
foi aprovado por unanimidade. 10 - Processo n.º 23080.071060/2018-05 - Alteração da 85 
estrutura curricular do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 86 
Psicologia. Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pela conselheira Beatriz 87 
Augusto de Paiva, o teor do Parecer N.º 139/2018/CPG (favorável ao pleito), foi 88 
aprovado por unanimidade. 11 – Solicitações de reconhecimento de título. 11.1 - 89 
Processo n.º 23080.048731/2017-45 - Solicitação de reconhecimento de título de 90 
mestrado de Gabriela Souza Cezimbra, na área de Direito, conferido pela Universidad 91 
de Salamanca/Espanha. Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pelo 92 
Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 140/2018/CPG (favorável ao 93 
pleito), foi aprovado por unanimidade. 11.2 - Processo n.º 23080.005310/2018-19- 94 
Solicitação de reconhecimento de título de mestrado de Francisco Falsetti Xavier, na 95 
área de Direito, conferido pela Jilin University/China. Feita a exposição da solicitação e 96 
do relato emitido pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 97 
141/2018/CPG (favorável ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 11.3 - Processo n.º 98 
23080.008697/2018-57- Solicitação de reconhecimento de título de mestrado de Ana 99 
Paula Krieger, na área de Nutrição, conferido pela Universidade de Lisboa/Portugal. 100 
Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pelo Comitê de Avaliação de 101 
Títulos, o teor do Parecer N.º 142/2018/CPG (contrário ao pleito), foi aprovado por 102 
unanimidade. 11.4 – Processo n.º 23080.000680/2018-51- Solicitação de 103 
reconhecimento de título de mestrado de Laís Gazzana Bragagnolo, na área de 104 
Nutrição, conferido pela Stockholm University, em colaboração com Karolinska 105 
Institutet/Suécia. Feita a exposição da solicitação e do relato emitido pelo Comitê de 106 
Avaliação de Títulos, o teor do Parecer N.º 143/2018/CPG (favorável ao pleito), foi 107 
aprovado por unanimidade. 11.5 – Processo n.º 23080.009051/2018-97- Solicitação de 108 
reconhecimento de título de mestrado de Felipe Cotrim David, na área de Arquitetura, 109 
conferido pela Universitat Politècnica de Catalunya/Espanha. Feita a exposição da 110 
solicitação e do relato emitido pelo Comitê de Avaliação de Títulos, o teor do Parecer 111 
N.º 144/2018/CPG (contrário ao pleito), foi aprovado por unanimidade. 12 – 112 
Solicitações de alteração de norma e credenciamento/recredenciamento de docentes. 113 
12.1 - Processo n.º 23080.070015/2018-25 - Recredenciamento de docentes do 114 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. 12.2 - 115 
Processo n.º 23080.072643/2018-45 - Recredenciamento de docentes do Programa de 116 
Pós-Graduação em Ecologia. 12.3 - Processo n.º 23080.063146/2018-56 - 117 
Credenciamento/recredenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 118 
Fungos, Algas e Plantas. 12.4 - Processo n.º 23080.073251/2018-01 - 119 
Credenciamento/recredenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 120 
Engenharia de Produção. 12.5 - Processo n.º 23080.072901/2018-93 - 121 
Credenciamento/recredenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 122 
Farmacologia. 12.6 - Processo n.º 23080.071026/2018-22 - 123 
Credenciamento/recredenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 124 
Estudos da Tradução. 12.7 – Processo n.º 23080.075436/2018-42 – Credenciamento de 125 
docentes do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão 126 
Territorial. Feita a exposição das solicitações de credenciamento e recredenciamento 127 
de docentes dos referidos programas, bem como do relato emitido pelo Comitê de 128 



Credenciamento, o teor do Parecer N.º 145/2018/CPG (favorável aos pleitos de que 129 
tratam os subitens 12.1 a 12.7), foi aprovado por unanimidade. 12.8 - Processo n.º 130 
23080.046177/2018-42 - Normas de credenciamento de docentes, Programa de Pós-131 
Graduação em Farmacologia. 12.9 - Processo n.º 23080.024613/2018-22 - Normas de 132 
credenciamento de docentes, Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, 133 
curso de mestrado profissional. Feita a exposição das solicitações de alteração das 134 
normas de credenciamento e recredenciamento de docentes dos referidos programas, 135 
bem como do relato emitido pelo Comitê de Credenciamento, o teor do Parecer N.º 136 
146/2018/CPG (favorável aos pleitos de que tratam os subitens 12.8 a 12.9), foi 137 
aprovado por unanimidade. Concluídos os assuntos pautados, a presidente agradeceu 138 
a presença de todos e, às onze horas e quarenta e dois minutos, deu por encerrada a 139 
sessão. Para constar, eu, Katiana de Castro Silva, secretária da Câmara de Pós-140 
Graduação, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada pela senhora 141 
presidente e pelos conselheiros que compareceram à sessão. Florianópolis, 5 de 142 
novembro de 2018. 143 
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