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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara 

de Pós-Graduação realizada em 28 

de setembro de 2017, às 9 horas, na 

sala Prof. Ayrton Roberto de 

Oliveira. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, 1 

reuniu-se a Câmara de Pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2 

convocada por meio do Memorando Circular nº 26/2017/CPG, para apreciação e 3 

deliberação da matéria nos termos da convocação, anteriormente preparada e enviada a 4 

todos via correio eletrônico. Compareceram, conforme atesta a lista de frequência subscrita 5 

em apartado: Paulo Emílio Lovato, Mario Steindel, Elisandro Ricardo Dreschler dos Santos, 6 

Alex Rafacho, Maria Lucia de Barros Camargo, Raquel Ritter Longhi, Kelly Samara da 7 

Silva, Roberto Wu, Josimari Telino de Lacerda, Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Alessandra 8 

de Linhares Jacobsen, Beatriz Augusto Paiva, Cintia Soares, Carlos Loch, Daniel Ferreira 9 

Coutinho, Lucila Maria de Souza, Rosângela Schwarz Rodrigues, Andréa Cristina 10 

Trierweiller. De ordem da presidência registre-se a participação on-line dos conselheiros 11 

Alexandre Ten Caten e Breno Salgado Barra. A presidência da sessão coube ao Pró-Reitor 12 

de Pós-Graduação, Sérgio Fernando Torres de Freitas. Registre-se a participação do 13 

professor Hugo Moreira Soares. Cumprimentou a todos e justificou a ausência dos seguintes 14 

conselheiros: Arcângelo Loss, Patrícia Faria Di Pietro, Gertrudes Aparecida Dandolini e 15 

Michele Belatto. Ato contínuo, o presidente fez a conferência do quórum, instalou a reunião 16 

e procedeu a leitura da ordem do dia, seguindo-se a discussão e a votação das matérias dela 17 

constantes, consoante o consignado adiante. Item 1. Informes. O Presidente da Câmara 18 

apresentou os resultados da Avaliação Quadrienal da CAPES. Na oportunidade empossou os 19 

novos conselheiros: Maria Lucia de Barros Camargo, Alessandra de Linhares Jacobsen, 20 

Beatriz Augusto Paiva e Raquel Ritter Longhi, com mandatos, respectivamente até 21 

30/06/2020, 02/05/2019, 17/08/2018 e 28/02/2018.  Na sequência, o presidente designou a 22 

conselheira Raquel Ritter Longhi para representar a Câmara de Pós-Graduação na comissão 23 

de Acessibilidade na Pós-Graduação, o que foi ratificado pelo plenário. Item 2. Apreciação 24 

da ata da reunião ordinária realizada em 31/08/2017. Em apreciação, foi dispensada a 25 

leitura da ata da sessão anterior, considerando que todos haviam tido conhecimento do 26 

conteúdo da ata, a qual foi encaminhada via correio eletrônico com antecedência e devidas 27 

correções. Submetida à discussão e votação, a ata foi aprovada por unanimidade, sem 28 

ressalvas. Item 3. Processo nº 060497/2017-24 – Homologação do ato ad referendum 29 

para solicitação de defesa em caráter de sigilo do Programa de Pós-Graduação em 30 

Biotecnologia e Biociências, sob relatoria do Presidente da Câmara. O presidente expôs que 31 

se tratava de pedido do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências para 32 

defesa de doutorado do estudante Carlos Guilhermo Quiroz Carillo, com caráter de sigilo. 33 

Por considerar que o processo contém a documentação pertinente e tramitou nas instâncias 34 

cabíveis, estando declarado pelo Secretário de Inovação que o conteúdo de tese de 35 

doutorado é passível de ser protegido por direitos da Propriedade Intelectual, e que a defesa 36 

ocorreria no dia 27 de setembro de 2017, portanto data anterior à reunião da Câmara de Pós-37 
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Graduação aprovou-se ad referendum da CPG e se submete à homologação desta Câmara. 38 

A Câmara de Pós-Graduação homologou a defesa, com caráter de sigilo, com acesso restrito 39 

pelo período de 12 (doze) meses a partir da data de defesa, conforme Parecer o 40 

138/2017/CPG. Item 4. Processo nº 056736/2017-41 - Solicitação de defesa de tese fora 41 

do prazo do discente Pedro de Deus Vieira Buschinelli do Programa de Pós-Graduação 42 

em Engenharia Mecânica, sob relatoria do conselheiro Daniel Ferreira Coutinho. O 43 

parecerista apresentou seu relato pelo deferimento da solicitação para autorização, em 44 

caráter excepcional, de defesa de tese do discente Pedro de Deus Vieira Buschinelli do 45 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, fora do prazo regular, estabelecido 46 

na Resolução Normativa nº 95/CUn/2017 e Resolução Normativa nº 02/CPG/2017. 47 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto da Relatora e votou por unanimidade pela 48 

aprovação do teor do Parecer nº 139/2017/CPG.  Item 5.1 Processo nº 017265/2017-56 - 49 

Solicitação de Alteração no corpo docente e aumento do número de vagas no Curso de 50 

Especialização em Gestão da Saúde, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de 51 

Cursos Conveniados. O comitê apresentou a solicitação constante dos autos para alteração 52 

do corpo docente e aumento do número de vagas de 150 para 180 alunos do curso de 53 

especialização em Gestão em Saúde, sob a coordenação do professor 54 

Rolf Hermann Erdmann, do departamento de Ciências da Administração, destinada aos 55 

portadores de diploma de graduação que exercem atividades em órgãos públicos ou do 56 

terceiro setor ou que tenha aspirações ao exercício de função pública. O coordenador solicita 57 

alteração do corpo docente e aumento do número de vagas de 150 para 180 alunos do curso 58 

de especialização em Gestão em Saúde. O processo está parcialmente de acordo com a 59 

Resolução n° 01/CNE/CES/2007, Decreto nº 5.622/2005 e Resolução Normativa n° 60 

15/CUn/2011, pois, há duas ressalvas com relação ao processo: (1) Não consta a anuência 61 

dos chefes de departamentos de docentes oriundos de outros Departamentos/Instituições, 62 

Declaração de Compatibilidade de Atuação e Declaração de Ciência do Limite, do Professor 63 

Visitante Áureo dos Santos; (2) Não constam as atividades que serão exercidas pela 64 

professora Alacoque Lonrenzini Erdmann, da mesma forma, conforme supramencionado, 65 

não constam os documentos de Anuência dos chefes de departamentos de docentes oriundos 66 

de outros Departamentos/Instituições, Declaração de Compatibilidade de Atuação e 67 

Declaração de Ciência do Limite. Assim, o referido comitê vota favoravelmente à aprovação 68 

das solicitações de alteração do corpo docente e de aumento do número de vagas de 150 69 

para 180 alunos do curso de especialização em Gestão em Saúde, encaminhado pelo 70 

professor Rolf Hermann Erdmann (CSE). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 71 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação do teor do Parecer nº 72 

140/2017/CPG.  Item 5.2 Processo nº 069131/2015-59 – Solicitação de alteração no 73 

corpo docente e no cronograma final no Curso de Especialização em Ciência e 74 

Tecnologia, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O 75 

comitê analisou a solicitação de alteração do corpo docente como também de alteração do 76 

cronograma final do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, coordenado pelo 77 

professor Carlos Maurício Sacchelli. O coordenador do curso apresentou pedido para 78 

alteração da composição do corpo docente do Curso de Especialização em Ciência e 79 

Tecnologia, com a inclusão do professor Romulo Alberto Castillo Cardenas, a partir de 17 80 

de 10 de 2017, ficando como responsável por parte da disciplina Seminário em Ciência e 81 

Tecnologia. Em relação à alteração do cronograma final do Curso, foi solicitado que o prazo 82 

final passasse de 27/11/2017 para 15/12/2017, assim como demais alterações explicitadas no 83 

processo. Todas as alterações foram aprovadas pelo Colegiado, conforme Ata n° 3, 84 

aprovada em 16 de agosto. O processo está de acordo com a Resolução nº 85 

01/CNE/CES/2007, Decreto nº 5622/2005 e Resolução Normativa n°15/CUn/2011. Assim, 86 

o comitê encaminha parecer favorável à aprovação das solicitações de alteração do corpo 87 

docente e alteração do cronograma final do Curso de Especialização em Ciência e 88 

Tecnologia. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 89 



 

Página 3 de 12 

 

unanimidade pela aprovação do teor do Parecer nº 136/2017/CPG.  Item 6.1. Processo nº 90 

025427/2017-20 - Solicitação de Luiza Boechat Teske para reconhecimento do título de 91 

mestre na área de Arquitetura e Urbanismo, cujo diploma foi emitido em 03/07/2013 92 

pela Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (University of Applied Sciences), 93 

sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou 94 

a solicitação de Luiza Boechat Teske para reconhecimento de seu título de mestre, cujo 95 

diploma foi emitido em 03 de julho de 2013 pela Hochschule fuer Technik und Wirtschaft 96 

Dresden / Alemanha. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos endossa 97 

parecer contrário ao reconhecimento do título de Mestre, de acordo com a manifestação do 98 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, conforme o teor do Parecer 99 

141/2017/CGRAD aprovado por unanimidade. Item 6.2. Processo nº 020697/2017-44 - 100 

Solicitação de Vinicius Bertoncini Vicenzi para reconhecimento do título de doutor na 101 

Filosofia, cujo diploma foi emitido em 20/10/2016 pela Universidade do Porto/Portugal, 102 

sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou 103 

a solicitação de Vinicius Bertoncini Vicenzi para reconhecimento de seu título de Doutor, 104 

cujo diploma foi emitido em 20 de outubro de 2016 pela Universidade do Porto/ Portugal. 105 

Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável 106 

ao reconhecimento do título de Doutor obtido por Vinicius Bertoncini Vicenzi na 107 

Universidade do Porto, aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSC, 108 

conforme os termos das Resolução n° 3, CNE/2016, Portaria Normativa n° 22/MEC/2016, 109 

Resolução 228/CNJ/2016, Resolução Normativa n°68/CUn/2015 e Portaria Normativa 110 

01/PROPG/2017, de acordo com o teor do Parecer 142/2017/CPG aprovado por 111 

unanimidade. Item 6.3. Processo nº 069832/2016-79 - Solicitação de Roberto Becker 112 

Modesto para reconhecimento do título de mestre na Design, cujo diploma foi emitido 113 

em 21/09/2011 pela Delft University of Technology/Holanda, sob relatoria do Comitê de 114 

Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Roberto 115 

Becker Modesto para reconhecimento de seu título de mestre, cujo diploma foi emitido em 116 

21 de setembro de 2011 pela Delft University of Technology / Holanda. Tendo em vista o 117 

exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao reconhecimento 118 

do título de Mestre em Design obtido por Roberto Becker Modesto na Delft University of 119 

Technology, aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Design da UFSC, conforme os 120 

termos das Resoluções n° 3, CNE/2016, Resolução nº 228/CNJ/2016, Resolução Normativa 121 

n°68/CUn/2015 e Portaria Normativa 01/PROPG/2017 Portaria Normativa n° 22/MEC/2016 122 

de acordo com o  teor do Parecer o 143/2017/CPG aprovado por unanimidade. Item 6.4. 123 

Processo nº 034384/2017-73 - Solicitação de Diana Yae Sakae para reconhecimento do 124 

título de doutora na área de Neurocências, cujo diploma foi emitido em 12/05/2014 pela 125 

Université Pierre et Marie Curie/França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. 126 

O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Diana Yae Sakae para 127 

reconhecimento de seu título de doutora e, cujo diploma foi emitido em 12 de maio de 2014 128 

pela Université Pierre et Marie Curie / França. Tendo em vista o exposto, o Comitê de 129 

Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao reconhecimento do título de Doutora 130 

obtido por Diana Yae Sakae na Université Pierre et Marie Curie, aprovado pelo Programa 131 

de Pós-Graduação em Neurociências da UFSC, conforme os termos das Resolução n° 3, 132 

CNE/2016, Portaria Normativa n° 22/MEC/2016, Resolução 228/CNJ/2016, Resolução 133 

Normativa n°68/CUn/2015 e Portaria Normativa 01/PROPG/2017, de acordo com o teor do 134 

Parecer 144/2017/CPG aprovado por unanimidade. Item 6.5. Processo nº 028702/2017-67 - 135 

Solicitação de Maria Aparecida de Souza para reconhecimento do título de doutora na 136 

área de Literatura, cujo diploma foi emitido em 15/01/2016 pela Universitat Autónoma 137 

de Barcelona /Espanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de 138 

Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Maria Aparecida de Souza para 139 

reconhecimento de seu título de Doutora e, cujo diploma foi emitido em 15 de janeiro de 140 

2016 pela Universidade Autonoma de Barcelona / Espanha. Tendo em vista o exposto, o 141 
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Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao reconhecimento do título 142 

de doutora obtido por Maria Aparecida de Souza na Universidade Autonoma de Barcelona, 143 

conforme os termos da Resolução n° 3, CNE/2016, Portaria Normativa n° 22/MEC/2016, 144 

Resolução nº 228/CNJ/2016, Resolução Normativa n°68/CUn/2015 e Portaria Normativa nº 145 

01/PROPG/2017, de acordo com o teor do Parecer 145/2017/CPG aprovado por 146 

unanimidade. Item 7.1. Processo nº 057447/2017-60 - Solicitação de recredenciamento e 147 

credenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da 148 

Informação e Comunicação, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 149 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao 150 

recredenciamento dos docentes: Alexandre Leopoldo Gonçalvez (Colaborador) 09/jun/17 à 151 

31/mar/19*; Anderson Luiz Fernandes Perez (Colaborador) 09/jun/17 à 31/mar/20*; Andrea 152 

Cristina Trierweiller (Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21; Eliane Pozzebon (Permanente) 153 

09/jun/17 à 08/jun/21; Fernando Jose Spanhol (Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21;Giovani 154 

Mendonça Lunardi (Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21; João Bosco da Mota Alves 155 

(Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21; Juarez Bento da Silva (Permanente) 09/jun/17 à 156 

08/jun/21;Marcio Vieira de Souza (Colaborador) 09/jun/17 à 31/mar/18*; Olga Yevseyeva 157 

(Colaborador) 09/jun/17 à 21/mar/19*; Patrícia Jantsch Fiuza (Permanente) 09/jun/17 à 158 

08/jun/21; Paulo Cesar Leite Esteves (Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21; Robson 159 

Rodrigues Lemos (Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21; Roderval Marcelino (Permanente) 160 

09/jun/17 à 08/jun/21; Simone Meister Sommer Bilessimo (Permanente) 09/jun/17 à 161 

08/jun/21; Solange Maria da Silva (Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21 e Vilson Gruber 162 

(Permanente) 09/jun/17 à 08/jun/21. A data fim do credenciamento dos docentes: Alexandre 163 

Leopoldo Gonçalvez, Anderson Luiz Fernandes Perez, Marcio Vieira de Souza e Olga 164 

Yevseyeva, os quais permanecerão no programa até ocorrer a defesa dos seus orientandos, é 165 

uma previsão obtida a partir da data de previsão de término do curso dos alunos. 166 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade 167 

pela aprovação dos termos do Parecer nº 146/2017/CPG.  Item 7.2. Processo nº 168 

059811/2017-26 – Solicitação de alteração de matriz curricular do Programa de Pós-169 

graduação em Ciência da Informação, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 170 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê em análise verificou que o 171 

processo apresenta alteração da periodicidade dos cursos de mestrado e doutorado de 172 

trimestral para semestral com a reformulação das disciplinas. O currículo conta um total de 173 

21 disciplinas, uma área de concentração e duas linhas de pesquisa. O currículo conta com 2 174 

disciplinas obrigatórias e 19 disciplinas eletivas. Assim, considerando que o processo está 175 

adequadamente instruído e em conformidade com a legislação, tendo sido aprovado em 06 176 

de julho de 2017 pelo Colegiado Pleno do Programa de Pós-graduação em Ciência da 177 

Informação (PPGCIN), apresentaram parecer favorável à homologação do pedido. 178 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade 179 

pela aprovação dos termos do Parecer nº 147/2017/CPG. Item 7.3. Processo nº 180 

040945/2017-73 – Solicitação de alteração de matriz curricular do Mestrado 181 

Profissional em Direito, processo foi retirado de pauta. Item 7.4. Processo nº 182 

055552/2017-64 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do Programa 183 

de Pós-graduação em Ciência da Informação, sob relatoria do Comitê de Análise de 184 

Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito 185 

e propôs as seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 48, incisos III, IV e VII 186 

e Art. 57, parágrafo 6º - Foi feita a previsão de situações para desligamento além daquelas 187 

previstas no artigo 48 da Resolução Normativa nº 95/CUN/2017. Art. 57, parágrafo 2º e 6º 188 

- A obrigatoriedade da qualificação é prevista na Resolução Normativa maior da UFSC 189 

somente para o Doutorado. Sendo assim, qualificação para o mestrado pode ser 190 

dispensável. A indicação do Comitê é de que o PPG apresente o detalhamento do processo 191 

e consequências da aprovação ou não no exame de qualificação em resolução normativa 192 

complementar e não no regimento.” O referido comitê apresentou parecer favorável a 193 
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aprovação da readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Ciência da 194 

Informação, condicionado às alterações recomendadas no Parecer nº 126/2017/CPG. 195 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou 196 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.5. 197 

Processo nº 057720/2017-56 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do 198 

Programa de Pós-graduação em Engenharia de Automação e Sistemas, sob relatoria do 199 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 200 

comitê analisou o pleito e considerando que a proposta de readequação do regimento do 201 

programa está de acordo com a Resolução Normativa nº 095/2017/CUn e em consonância 202 

com a legislação vigente, o referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da 203 

readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Automação e 204 

Sistemas. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê 205 

e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.6. 206 

Processo nº 058655/2017-86 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do 207 

Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, sob relatoria 208 

do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. 209 

O comitê analisou o pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa: 210 

“Art. 32, Art. 41, Art. 42, §2º, alínea “d” e §3º - Dispositivos contrariam o disposto no art. 211 

2º da Resolução Normativa nº 95/CUN/2017, no qual o mestrado não pode ser requisito 212 

obrigatório para ingresso no doutorado. O comitê solicita supressão do Art. 32, Art. 42 213 

parágrafo 2º, alínea d e parágrafo 3º, bem como adequação do Art. 41 do Regimento do 214 

PPG ao Art. 41 da Resolução Normativa nº 095/CUn/2017.  Essa adequação solicitada não 215 

fere a autonomia do PPG, na medida em que os critérios de pontuação nos processos 216 

seletivos são mantidos e determinados conforme os propósitos de formação do PPG. Art. 45 217 

- Retirar o parágrafo único, pois o mesmo contraria o disposto nos artigos 46 e 47 da 218 

Resolução Normativa nº 95/CUn/2017, os quais definem que a somatória dos períodos de 219 

prorrogação e trancamento é de 12 meses para o mestrado e 24 meses para o doutorado. 220 

Art. 48 - Artigo proposto extrapola as situações de desligamento previstas no art. 48 da 221 

Resolução Normativa nº 95/CUn/2017. Ressalta-se que a Resolução Normativa nº 222 

95/CUN/2017 não confere explicitamente aos Programas competência para estabelecer 223 

outros critérios de desligamento automático. Portanto, solicitamos a supressão do inciso 5 224 

do Art. 48. O PPG pode criar outro Art. prevendo outros modos de desligamento não 225 

automático ou ainda estabelecer normas e apresentar detalhamento em resoluções 226 

normativas complementares para esses casos de desligamento que não são automáticos. 227 

Art. 68 - Este artigo deve ser substituído pelas regras de transição previstas no art. 68 da 228 

Resolução Normativa nº 95/CUN/2017, visto que algumas inovações trazidas pela referida 229 

resolução (como o sistema de avaliação por notas) não tem margem de discricionariedade 230 

na aplicação pelos PPG’s ou pelos alunos, sendo de cumprimento obrigatório. Art. 71 - 231 

Onde se lê “Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no site do 232 

PPGEGC”, altere-se para “Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação no 233 

Boletim Oficial da UFSC”. O referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da 234 

readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do 235 

Conhecimento condicionado às alterações recomendadas no parecer 126/2017/CPG. 236 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou 237 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.7. 238 

Processo nº 059253/2017-07 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do 239 

Programa de Pós-graduação em Nutrição, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas 240 

de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito e 241 

propôs as seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 54, inciso IV - O 242 

regimento não pode ser mais restritivo que a Resolução 95/CUn/17 (Art. 53), desse modo 243 

não poderão ser desligados alunos reprovados em exame de qualificação de modo 244 

automático. O comitê indica a supressão do inciso IV. O comitê recomenda ao PPG criar 245 
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outro Art. prevendo outros modos de desligamento não automático ou ainda estabelecer 246 

normas e apresentar detalhamento em resoluções normativas complementares para esses 247 

casos de desligamento que não são automáticos. Assim, todo o detalhamento do processo e 248 

consequências da aprovação ou não no exame de qualificação teria validade e instruiria 249 

melhor o aluno se fosse apresentado em resolução normativa complementar do PPG e não 250 

colocado no regimento. Desta forma o Art. 64 deve ser suprimido.” O referido comitê 251 

apresentou parecer favorável à aprovação da readequação do regimento do Programa de 252 

Pós-graduação em Nutrição condicionado às alterações recomendadas no parecer 253 

126/2017/CPG. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 254 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. 255 

Item 7.8. Processo nº 059343/2017-90 – Solicitação de aprovação do novo Regimento 256 

Interno do Mestrado Profissional em Cuidados Intensivos e Paliativos, sob relatoria do 257 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 258 

comitê analisou o pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa:  259 

“Art. 52, parágrafo 4º - O texto proposto acabou por reduzir o prazo máximo para entrega 260 

da versão final em 15 dias. O comitê solicita alteração redação, mantendo texto original da 261 

RN 095/CUn/2017.” O referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da 262 

readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Mestrado Profissional em 263 

Cuidados Intensivos e Paliativos condicionado às alterações recomendadas no parecer 264 

126/2017/CPG. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 265 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. 266 

Item 7.9. Processo nº 062214/2017-89 – Solicitação de aprovação do novo Regimento 267 

Interno do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, sob relatoria do 268 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 269 

comitê analisou o pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa:  270 

“Art. 26. O comitê recomenda a supressão desse artigo. Art. 36. A redação proposta 271 

extrapola as situações de desligamento automático previstas no art. 48 da Res. Normativa 272 

95/CUN/2017. Ressalta-se que a Resolução Normativa 95/CUN/2017 não confere 273 

explicitamente aos Programas competência para estabelecer outros critérios de 274 

desligamento automático. Solicita-se adequar a redação para atender a resolução, 275 

suprimindo os incisos III, IV, VI, VII, VIII e IX. Como sugestão, outros critérios de 276 

desligamento não automático podem ser previstos em outro Art. que trataria 277 

especificamente da matéria. No caso do exame de qualificação, além do sugerido 278 

anteriormente, o PPG pode optar por estabelecer normas e apresentar detalhamento em 279 

resolução normativa complementar para esse caso de desligamento que não é automático. 280 

Assim, todo o detalhamento do processo e consequências da aprovação ou não no exame de 281 

qualificação teria validade e instruiria melhor o aluno se fosse apresentado em resolução 282 

normativa complementar do PPG e não colocado no regimento. Art.44 - O referido artigo 283 

afirma que o estudante com índice menor que 8,0 não poderá submeter-se à defesa de 284 

trabalho de conclusão, enquanto que a Resolução 95/CUn/2017, em seu Art. 54, é menos 285 

exigente, impossibilitando a submissão à defesa quando o índice for inferior à 7,0. Nesse 286 

sentido o comitê solicita adequação da pontuação. Sugestão de inclusão: do que trata o 287 

processo de progressão é sugerida a inclusão do conteúdo do Art. 32 da RN 95/CUn/2017.” 288 

O referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da readequação do regimento 289 

do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção condicionado às alterações 290 

recomendadas no parecer 126/2017/CPG. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 291 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 292 

do Parecer nº 126/2017/CPG. 293 

Item 7.10. Processo nº 057792/2017-01 – Solicitação de aprovação do novo Regimento 294 

Interno do Programa de Pós-graduação em Economia, sob relatoria do Comitê de 295 

Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê 296 

analisou o pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 07 - 297 
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Algumas atribuições do colegiado delegado foram assumidas pelo colegiado pleno, de 298 

acordo com incisos VI e IX. Por se tratar de um órgão superior, teoricamente não haveria 299 

problemas. No entanto, o comitê entende que essas atribuições devem estar ao encargo do 300 

colegiado delegado, uma vez que são deliberações que podem exigir uma agilidade maior 301 

por parte do Programa, já que podem ser mais frequentes do que as reuniões anuais 302 

necessárias do Colegiado Pleno. Desta forma o comitê sugere alteração. Art. 20 – Corrigir 303 

no inciso III a informação incorreta de que há um parágrafo 1º do Art. 17. Corrigir para 304 

“... do Art. 18...”. Art. 32 - O regimento não traz os critérios de seleção, apenas menciona 305 

que estes serão definidos em norma específica, enquanto que a Resolução nº 95/CUn/2017 306 

indica o regimento como resolução normativa que definirá estes critérios. O comitê sugere 307 

que a redação deste artigo seja reformulada, incluindo alguns aspectos conforme o 308 

exemplo: “Art. xx. O processo seletivo para o Programa e o subsequente ingresso será 309 

anual, podendo haver mais de um processo seletivo por ano, diante da oferta de bolsas de 310 

estudo de projetos aprovados, de programas e/ou convênios nacionais ou internacionais 311 

e/ou de cotas da UFSC, ou ainda da demanda de candidatos que prescindam de bolsa de 312 

doutorado. Parágrafo único. O Programa publicará edital de seleção de alunos 313 

estabelecendo o número de vagas, os prazos, a forma de avaliação, os critérios de seleção e 314 

a documentação exigida.” Art.38/39 - O regimento interno não explicita as regras 315 

referentes à prorrogação de prazo e desligamento automático, apenas indica que deve-se 316 

respeitar a Resolução nº 95/CUn/2017. Deste modo, o comitê sugere a inclusão do 317 

conteúdo que se refere à “Prorrogação de Prazo” e “Desligamento automático”, como 318 

apresentadas na RN maior da UFSC, ou o link da referida resolução. Art. 55, §2º - O 319 

regimento interno exige 1 (um) membro externo à UFSC para composição da banca de 320 

defesa de dissertação. O comitê solicita alteração do conteúdo deste parágrafo. Para o 321 

referido ajuste poderia ser considerado o que segue: “...examinadora poderá ser externo à 322 

UFSC.” Art. 46, §1º I, Art. 57 §2º, §3, Art. 60 - Estes artigos poderiam fazer referência 323 

mais clara e de modo mais direto para os alunos, do que simplesmente direcionar para a 324 

Resolução Normativa nº 95/CUn/2017. Sugerimos que o programa faça a adaptação 325 

apontando estes conteúdos em seu próprio regimento.” O referido comitê apresentou 326 

parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do Programa de Pós-graduação 327 

em Economia condicionado às alterações recomendadas no parecer 126/2017/CPG. 328 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou 329 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.11. 330 

Processo nº 055940/2017-45 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do 331 

Mestrado Profissional em Enfermagem, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 332 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito e propôs as 333 

seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 50 - Os artigos referenciados neste 334 

artigo não correspondem aos discriminados na Res. Normativa 95/CUN/2017, portanto, 335 

recomenda-se a substituição dos artigos referenciados nos incisos I, II e III, conforme 336 

segue: I. Onde se lê “art. 30” alterar para: Art. 31; II. Onde se lê “artigos 35 e 36” alterar 337 

para: Artigos 36 e 38 III. Onde se lê “O § único do art. 11” alterar para: O §2° do art. 23 338 

Sessão II -  O comitê sugere supressão no caso de não ser previsto exame de qualificação 339 

como obrigatório no Projeto Pedagógico, já que a RN 095/CUn/2017 não prevê 340 

qualificação para Mestrado. Caso seja obrigatório, recomenda-se fazer alteração na 341 

redação do Art. 40, onde se lê: “...poderá...”, deve-se ler: “...deve-se...”.” O referido 342 

comitê apresentou parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do Programa 343 

de Pós-graduação em Mestrado Profissional em Enfermagem condicionado às alterações 344 

recomendadas no parecer 126/2017/CPG. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 345 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 346 

do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.12. Processo nº 043965/2017-04 – Solicitação de 347 

aprovação do novo Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Educação 348 

Científica e Tecnológica, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 349 
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Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito e propôs as 350 

seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 35 - Artigo proposto contraria o 351 

disposto no Art. 2º da Res. Normativa 95/CUN/2017, no qual o mestrado não pode ser 352 

requisito obrigatório para ingresso no doutorado. O Comitê solicita a supressão do Art. 35 353 

do regimento do PPG, o que não fere a autonomia do mesmo, na medida em que os 354 

critérios de pontuação nos processos seletivos são mantidos e determinados conforme os 355 

propósitos de formação do PPG. O Parágrafo 2º do Art. 35 pode ser realocado no 356 

regimento do Programa.” O referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da 357 

readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Educação Científica e 358 

Tecnológica condicionado às alterações recomendadas no parecer 126/2017/CPG. 359 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou 360 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.13. 361 

Processo nº 052933/2017-91 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do 362 

Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, sob relatoria do Comitê de Análise 363 

de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o 364 

pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa: “Art.22 – Além da 365 

verificação da ordem dos parágrafos o Comitê sugere a supressão do parágrafo 6º (que 366 

prevê língua indígena como segundo idioma estrangeiro), bem como a previsão deste 367 

conteúdo e seu detalhamento em resolução normativa complementar, e não no regimento. 368 

Ou, sugere que seja incluída a palavra “equivalente” na frase, ou seja, o comitê concorda 369 

que se possa prever a língua indígena como segundo idioma equivalente ao estrangeiro. 370 

Art. 25 - Artigo proposto contraria o disposto no art. 2º da Res. Normativa 95/CUN/2017, 371 

no qual o mestrado não pode ser requisito obrigatório para ingresso no doutorado. A 372 

adequação do Art. 25 do regimento do PPG Antropologia Social não fere a autonomia do 373 

mesmo, na medida em que os critérios de pontuação nos processos seletivos são mantidos e 374 

determinados conforme os propósitos de formação do PPG. O comitê solicita novamente a 375 

supressão do Art. 25 por impossibilidade de acolher a interpretação do PPG sobre a 376 

matéria. Art. 29 – Como sugestão, o comitê entende que o Art. proposto não necessita do 377 

detalhamento apresentado, pois o número máximo de orientandos por professor, em 378 

qualquer nível, deverá respeitar as diretrizes do SNPG, e ser adequado ao respectivo 379 

documento da área. A redação dessa forma evitará a necessidade de reconstrução do 380 

regimento em função de novas demandas e atenderia a legislação vigente, de acordo com § 381 

1º do art. 56 da Resolução Normativa nº 95/CUn/2017. Art. 38 e § 5º do Art. 47 – A 382 

redação proposta extrapola as situações de desligamento previstas no art. 48 da Res. 383 

Normativa 95/CUn/2017. Ressalta-se que a Resolução Normativa nº 95/CUn/2017 não 384 

confere explicitamente aos Programas competência para estabelecer outros critérios de 385 

desligamento automático. Solicita-se adequar a redação para atender a resolução maior 386 

suprimindo o Art. 38 inteiro. Como sugestão, outros critérios de desligamento não 387 

automático podem ser previstos em outro Art. que trataria especificamente da matéria. O 388 

PPG pode ainda optar por estabelecer normas e apresentar detalhamento em resolução 389 

normativa complementar para esse caso de desligamento que não é automático. Assim, todo 390 

o detalhamento do processo e consequências da aprovação ou não no exame de 391 

qualificação teria validade e instruiria melhor o aluno.” O referido comitê apresentou 392 

parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do Programa de Pós-graduação 393 

em Antropologia Social condicionado às alterações recomendadas no parecer 394 

126/2017/CPG. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 395 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. 396 

Item 7.14. Processo nº 050562/2017-11 – Solicitação de aprovação do novo Regimento 397 

Interno do Programa de Pós-graduação em Filosofia, sob relatoria do Comitê de Análise 398 

de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o 399 

pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 42 §1º-  400 

recomenda-se adequar redação jurídica, suprimindo detalhes do processo de obtenção de 401 
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proficiência. Todo o detalhamento pode ser apresentado em resolução normativa 402 

complementar do PPG e não colocada no regimento. Sugere-se deixar como §1ºsomente o 403 

seguinte conteúdo: “Os Candidatos aprovados deverão apresentar comprovante de 404 

proficiência em língua estrangeira de acordo com a Resolução Normativa nº 95/CUn/2017. 405 

Art. 42 §2º-  recomenda-se adequar redação para “Os candidatos estrangeiros, além de 406 

atender a exigência do §1º, deverão submeter-se ao exame de proficiência em língua 407 

portuguesa ou apresentar documento comprobatório.” O referido comitê apresentou parecer 408 

favorável a aprovação da readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em 409 

Filosofia condicionado às alterações recomendadas no parecer 126/2017/CPG. Deliberação: 410 

A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por 411 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.15. Processo 412 

nº 042491/2017-75 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do 413 

Programa de Pós-graduação em Administração Universitária, sob relatoria do Comitê 414 

de Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê 415 

analisou o pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa:  “Art. 19 – 416 

O comitê solicita alteração da redação do Art. 19 do PPG para atender a Resolução 417 

Normativa nº 95/CUn/2017 (Art. 39) quanto a exigência da língua inglesa, além da 418 

portuguesa para os casos de alunos estrangeiros.” O referido comitê apresentou parecer 419 

favorável a aprovação da readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em 420 

Administração Universitária condicionado às alterações recomendadas no parecer 421 

126/2017/CPG. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 422 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. 423 

Item 7.16. Processo nº 055926/2017-41 – Solicitação de aprovação do novo Regimento 424 

Interno do Programa de Pós-graduação em Odontologia, sob relatoria do Comitê de 425 

Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê 426 

analisou o pleito e considerando que a proposta de readequação do regimento do programa 427 

está de acordo com a Resolução Normativa nº 095/2017/CUn e em consonância com a 428 

legislação vigente, o referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da 429 

readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Odontologia. Deliberação: A 430 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade 431 

pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.17. Processo nº 432 

057800/2017-10 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do Programa 433 

de Pós-graduação em Farmácia, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 434 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito e 435 

considerando que a proposta de readequação do regimento do programa está de acordo com 436 

a Resolução Normativa nº 095/2017/CUn e em consonância com a legislação vigente, o 437 

referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do 438 

Programa de Pós-graduação em Farmácia. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 439 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 440 

do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.18. Processo nº 057402/2017-95 – Solicitação de 441 

aprovação do novo Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em 442 

Ecossistemas Agrícolas e Naturais, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 443 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. sob relatoria do Comitê de Análise de 444 

Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito 445 

e considerando que a proposta de readequação do regimento do programa está de acordo 446 

com a Resolução Normativa nº 095/2017/CUn e em consonância com a legislação vigente, o 447 

referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do 448 

Programa de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais. Deliberação: A Câmara 449 

de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 450 

aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.19. Processo nº 061807/2017-451 

28 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do Programa de Pós-452 

graduação em Educação Física, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 453 
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Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito e 454 

considerando que a proposta de readequação do regimento do programa está de acordo com 455 

a Resolução Normativa nº 095/2017/CUn e em consonância com a legislação vigente, o 456 

referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do 457 

Programa de Pós-graduação em Educação Física. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 458 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 459 

do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.20. Processo nº 060780/2017-56 – Solicitação de 460 

aprovação do novo Regimento Interno do Programa de Pós-graduação em Ciência e 461 

Engenharia de Materiais, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 462 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito e propôs as 463 

seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 34. Recomenda-se alterar redação 464 

para deixar mais claro a exigência que a primeira língua estrangeira para o doutorado 465 

deve ser o inglês. Art. 56. Quanto a este artigo, o comitê sugere que todo o detalhamento do 466 

processo e consequências da aprovação ou não no exame de qualificação deva ser 467 

apresentado em resolução normativa complementar do PPG ou que seja separado do Art. 468 

que trata do desligamento automático.” O referido comitê apresentou parecer favorável a 469 

aprovação da readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Ciência e 470 

Engenharia de Materiais condicionado às alterações recomendadas no parecer 471 

126/2017/CPG. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 472 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. 473 

Item 7.21. Processo nº 061454/2017-66 – Solicitação de aprovação do novo Regimento 474 

Interno do Programa de Pós-graduação em Farmacologia, sob relatoria do Comitê de 475 

Análise de Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê 476 

analisou o pleito e propôs as seguintes readequações no regimento do programa: “Art. 7º. 477 

que trata da destituição de coordenação. O comitê solicita supressão deste artigo inteiro. 478 

Art. 64. que trata dos recursos financeiros: o comitê sugere fortemente que o artigo seja 479 

suprimido, pois extrapola o marco regulatório da RN 095/CUn/2017, bem como das 480 

atribuições deliberativas da Câmara de Pós-Graduação. Ademais, a vinculação de 481 

percentual do Recurso Financeiro destinada pela CAPES pode ser interpretada como uma 482 

renúncia da prerrogativa de gestão do recurso do PPG, inclusive junto a agência de 483 

fomento. O processo de planejamento de uso e execução do recurso é de responsabilidade 484 

do PPG, que não pode transferir essa prorrogativa para outros. A destinação do recurso 485 

em questão pode estar prevista em plano de distribuição de recurso do PPG, inclusive em 486 

longo prazo, mas não no regimento.” O referido comitê apresentou parecer favorável a 487 

aprovação da readequação do regimento do Programa de Pós-graduação em Farmacologia 488 

condicionado às alterações recomendadas no parecer 126/2017/CPG. Deliberação: A 489 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade 490 

pela aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.22. Processo nº 491 

061577/2017-05 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do Programa 492 

de Pós-graduação em Biotecnologia e Biociências, sob relatoria do Comitê de Análise de 493 

Normas de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito 494 

e considerando que a proposta de readequação do regimento do programa está de acordo 495 

com a Resolução Normativa nº 095/2017/CUn e em consonância com a legislação vigente, o 496 

referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do 497 

Programa de Pós-graduação em Biotecnologia e Biociências. Deliberação: A Câmara de 498 

Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 499 

aprovação dos termos do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 7.23. Processo nº 053693/2017-500 

42 – Solicitação de aprovação do novo Regimento Interno do Programa de Pós-501 

graduação em Administração, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 502 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê analisou o pleito e 503 

considerando que a proposta de readequação do regimento do programa está de acordo com 504 

a Resolução Normativa nº 095/2017/CUn e em consonância com a legislação vigente, o 505 
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referido comitê apresentou parecer favorável a aprovação da readequação do regimento do 506 

Programa de Pós-graduação em Administração. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 507 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 508 

do Parecer nº 126/2017/CPG. Item 8.1. Processo nº 041286/2017-92 – Apreciação da 509 

proposta de implementação do curso de Pós-Graduação – Mestrado Profissional em 510 

Controle de Gestão, sob relatoria do Comitê de Análise de Apresentação de Propostas de 511 

Cursos Novos. O comitê expôs parecer pela aprovação da criação do Curso de Pós-512 

Graduação stricto sensu, em nível de mestrado, denominado Mestrado Profissional em 513 

Controle de Gestão, do Centro Socioeconômico. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 514 

acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 515 

do Parecer nº 127/2017/CPG. Item 8.2. Processo nº 042089/2017-91 – Apreciação da 516 

proposta de criação do curso de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico 517 

Interdisciplinar em Ciências Aplicadas e Tecnologia/Centro de Blumenau, sob relatoria 518 

do Comitê de Análise de Apresentação de Propostas de Cursos Novos. O comitê expôs 519 

parecer pela aprovação da criação do Curso de Pós-Graduação stricto sensu, em nível de 520 

mestrado, denominado Nanociência, Processos e Materiais Avançados do Centro de 521 

Blumenau. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 522 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 128/2017/CPG. 523 

Item 8.3. Processo nº 049563/2017-13 – Apreciação da proposta de novo curso de Pós-524 

Graduação – Mestrado Acadêmico em Engenharia de Eletricidade/Centro de 525 

Blumenau, sob relatoria do Comitê de Análise de Apresentação de Propostas de Cursos 526 

Novos. Na fase de discussão da matéria, o conselheiro Mario Steindel pediu vista dos autos, 527 

ficando a deliberação suspensa até a próxima sessão. Item 8.4. Processo nº 054177/2017-35 528 

– Apreciação da proposta de novo curso de Pós-Graduação – Mestrado e Doutorado 529 

Acadêmico em Engenharia Têxtil/Centro de Blumenau, sob relatoria do Comitê de 530 

Análise de Apresentação de Proposta de Cursos Novos. O comitê expôs parecer pela 531 

aprovação da criação do Curso de Pós-Graduação stricto sensu, em nível de mestrado e 532 

doutorado, denominado Engenharia Têxtil, do Centro de Blumenau. Deliberação: A Câmara 533 

de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 534 

aprovação dos termos do Parecer nº 130/2017/CPG. Item 8.5. Solicitação nº 054239/2017 – 535 

Apreciação da proposta de novo curso de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico em 536 

Saúde Única e Produção Animal/Centro de Ciências Rurais, sob relatoria do Comitê de 537 

Análise de Apresentação de Proposta de Cursos Novos. O comitê expôs parecer pela 538 

aprovação da criação do Curso de Pós-Graduação stricto sensu, em nível de mestrado, 539 

denominado Saúde única e Produção Animal, do Centro de Curitibanos. Deliberação: A 540 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade 541 

pela aprovação dos termos do Parecer nº 131/2017/CPG. Item 8.6. Processo nº 542 

026014/2017-62 – Apreciação da proposta de novo curso de Pós-Graduação – 543 

Mestrado Acadêmico em Relações Internacionais, sob relatoria do Comitê de Análise de 544 

Apresentação de Proposta de Cursos Novos. O comitê expôs parecer pela aprovação da 545 

criação do curso de Pós-Graduação stricto sensu, em nível de doutorado, denominado 546 

Relações Internacionais, do Centro Socioeconômico. Deliberação: A Câmara de Pós-547 

Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação 548 

dos termos do Parecer nº 132/2017/CPG. Item 8.7. Processo nº 045560/2017-01 – 549 

Apreciação da proposta de novo curso de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico em 550 

Agronomia/Centro de Ciências Rurais, sob relatoria do Comitê de Análise de 551 

Apresentação de Proposta de Cursos Novos. Após a análise dos autos, o comitê apresentou 552 

parecer desfavorável ao pleito, conforme consta do Parecer nº134/2017/CPG. Item 8.8. 553 

Processo nº 043481/2016-76 – Apreciação da proposta de novo curso de Pós-554 

Graduação – Mestrado e Doutorado Acadêmico em Ciência e Tecnologia em Sistemas 555 

de Informação, sob relatoria do Comitê de Análise de Apresentação de Proposta de Cursos 556 

Novos. Após a análise dos autos, o comitê apresentou parecer desfavorável ao pleito, 557 
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conforme consta do Parecer nº135/2017/CPG. Item 8.9. Processo nº 008899/2017-18 – 558 

Apreciação da proposta de realização de Mestrado Interinstitucional (Minter) em 559 

Direito na Faculdade Católica de Rondônia, sob relatoria do Comitê de Análise de 560 

Apresentação de Proposta de Cursos Novos. O comitê expôs parecer pela aprovação do 561 

projeto de criação de uma turma fora de sede de Mestrado Interinstitucional em Direito, a 562 

ser oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro de Ciências Jurídicas, 563 

por meio de convênio a ser firmado entre a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 564 

e a instituição receptora Faculdade Católica de Rondônia (FCR). Deliberação: A Câmara de 565 

Pós-Graduação acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 566 

aprovação dos termos do Parecer nº 133/2017/CPG. Item 9. Discussão de alterações na 567 

Resolução nº 15/CUn/2011 que rege os cursos de Pós-Graduação latu sensu. Retirado de 568 

pauta. Inclusão em pauta: Processo nº 059232/2017-83 - Homologação do ato ad 569 

referendum para solicitação de defesa em caráter de sigilo do Programa de Pós-570 

Graduação em Biotecnologia e Biociências, sob relatoria do Presidente da Câmara. Trata o 571 

presente processo do pedido do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química de 572 

defesa de doutorado da estudante Samara Silva de Souza com caráter de sigilo. 573 

Considerando que o processo contém a documentação pertinente e tramitou nas instâncias 574 

cabíveis, estando declarado pelo Secretário de Inovação que o conteúdo de tese de 575 

doutorado é passível de ser protegido por direitos da Propriedade Intelectual, e que a defesa 576 

ocorrerá no dia 22/09/2017, portanto data anterior à reunião desta Câmara aprovou-se ad 577 

referendum e submete-se submetemos à homologação. A Câmara de Pós-Graduação 578 

homologou a defesa, com caráter de sigilo, com acesso restrito pelo período de 12 (doze) 579 

meses a partir da data de defesa, conforme o Parecer nº 137/2017/CPG. Concluídos os 580 

assuntos pautados, inexistindo qualquer outra manifestação, declarou-se encerrada a sessão, 581 

lavrando-se a ata, que, se achada conforme e aprovada, será assinada pelo senhor presidente 582 

e pelos demais conselheiros. O vídeo desta sessão pode ser consultado através do link: 583 

http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/.  Florianópolis, 28 de setembro 584 

de 2017. 585 

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

