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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 30 

de março de 2017, às 9 horas, na 

sala Prof. Ayrton Roberto de 

Oliveira. 

 

Aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, 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 08/2017/CPG, em caráter ordinário, 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: Yara Maria Rauh Müller, Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, Vanderlei 6 

Gageiro Machado, Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo, Cristina Scheibe Wolff, Roberto 7 

Wu, Josimari Telino de Lacerda, Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Patrícia Faria Di Pietro, 8 

José Alonso Borba, Cíntia Soares, Carlos Loch, Fernando Antônio Forcellini, Glicério 9 

Triches, Gertrudes Aparecida Dandolini, Rosângela Schwarz Rodrigues, Alexandre Ten 10 

Caten, Maria Angeles Lobo Reccio, Breno Salgado Barra, Amália Catharina Santos, 11 

Naylane Araújo Matos, Gilberto Nogara Júnior e Camila Trindade. Registre-se a presença 12 

do Professor Hugo Moreira Soares, Superintendente de pós-graduação. A presidência da 13 

sessão coube ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Sérgio Fernando Torres de Freitas, 14 

que cumprimentou a todos e justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Rosangela 15 

Hammes Rodrigues, Alessandra de Linhares Jacobsen, Arno Dal Ri Junior. Na oportunidade 16 

empossou a professora Patrícia Faria di Pietro como representante dos coordenadores dos 17 

programas de Pós-Graduação stricto sensu do Centro de Ciências da Saúde, com mandato a 18 

expirar-se em 10 de julho de 2018 e a professora Rosângela Schwarz Rodrigues como 19 

representante dos coordenadores dos programas de Pós-Graduação stricto sensu do Centro 20 

de Ciências da Educação, com mandato a expirar-se em 27 de fevereiro de 2018. Ato 21 

contínuo, o senhor presidente fez a conferência do quórum e instalou a reunião. Após a 22 

leitura da ordem do dia, seguiu-se a discussão e a votação das matérias dela constantes, 23 

consoante consignado adiante. Item 1. Informes. O presidente comunicou que a 24 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) solicitou aos 25 

Programas de Pós-Graduação com notas 6 e 7 que implementassem em seus sites a versão 26 

em  língua inglesa, e que os demais Programas de Pós-Graduação deveriam possuir as 27 

informações mais relevantes na língua inglesa. Item 2. Apreciação e aprovação da ata da 28 

reunião ordinária realizada em 30/06/2016. O documento foi aprovado por unanimidade 29 

pelo plenário. Item 3. Processo nº 013825/2017-01 - Solicitação de Lorena de Andrade 30 

Trindade, discente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social para 31 

defesa de dissertação fora de prazo, sob relatoria do conselheiro Luiz Guilherme 32 

Antonacci Guglielmo. O Relator apresentou parecer favorável à solicitação para 33 

autorização, em caráter excepcional, para a defesa de dissertação fora do prazo regulamentar 34 

estabelecido pela Resolução Normativa nº 5/CUn/2010. A defesa da discente Lorena de 35 

Andrade Trindade está agendada para 14/04/2017. Deliberação: A Câmara de Pós-36 

Graduação acompanhou o voto do Relator e votou por unanimidade pela aprovação dos 37 
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termos do Parecer nº 24a/2017/CPG. Item 4. Processo nº 013320/2017-39 - Solicitação de 38 

Matheus Hammes Amaral - discente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 39 

Mecânica, sob relatoria do conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. O Relator 40 

apresentou parecer favorável à solicitação para autorização, em caráter excepcional, para a 41 

defesa de dissertação fora do prazo regulamentar estabelecido pela Resolução Normativa nº 42 

5/CUn/2010. O trabalho do discente Matheus Hammes Amaral está pronto com data 43 

provável para a defesa no dia 31/03/2017. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 44 

acompanhou o voto do Relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do 45 

Parecer nº 25/2017/CPG. Item 5. Processo nº 015124/2017-07 - Solicitação de Luísa 46 

Helena Figueiredo Peixoto - discente do Programa de Pós-Graduação em 47 

Antrolopologia Social, sob relatoria do conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. 48 

O Relator apresentou parecer favorável à solicitação para autorização, em caráter 49 

excepcional, para a defesa de dissertação fora do prazo regulamentar estabelecido pela 50 

Resolução Normativa nº 5/CUn/2010. A defesa da discente Luísa Helena Figueiredo 51 

Peixoto está agendada para 06/04/2017. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação 52 

acompanhou o voto do Relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do 53 

Parecer nº 26/2017/CPG. Item 6. Processo nº 015071/2017-16 - Solicitação de Larisse 54 

Louise Pontes Gomes - discente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia 55 

Social, sob relatoria do conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. O Relator 56 

apresentou parecer favorável à solicitação para autorização, em caráter excepcional, para a 57 

defesa de dissertação fora do prazo regulamentar estabelecido pela Resolução Normativa nº 58 

5/CUn/2010. A defesa da discente Larisse Louise Pontes Gomes está agendada para 59 

14/04/2017. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do Relator e 60 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 27/2017/CPG. Item 7. 61 

Processo nº 014764/2017-01 - Solicitação Denise de Siqueira Gomes - discente do 62 

Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, sob 63 

relatoria do conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. O Relator apresentou 64 

parecer favorável à solicitação para autorização, em caráter excepcional, para a defesa de 65 

dissertação fora do prazo regulamentar estabelecido pela Resolução Normativa nº 66 

5/CUn/2010. A defesa da discente Denise de Siqueira Gomes está agendada para 67 

15/05/2017. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do Relator e 68 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 28/2017/CPG. Item 8. 69 

MEM 3/CPGECT/CED/2017 - Solicitação de Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki 70 

- discente do Programa de Pós-Graduação em Educação Cientifica e Tecnológica, sob 71 

relatoria do conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. O Relator apresentou 72 

parecer favorável à solicitação para autorização, em caráter excepcional, para a defesa de 73 

dissertação fora do prazo regulamentar estabelecido pela Resolução Normativa nº 74 

5/CUn/2010. A defesa da discente Regiani Magalhães de Oliveira Yamazaki está agendada 75 

para 30/06/2017. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do Relator 76 

e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 29/2017/CPG. Item 9. 77 

Processo nº 006720/2017-98 - Homologação do ato ad referendum da nova formação 78 

das áreas de concentração do Programa de Pós-Graduação em Odontologia do 79 

Programa de Pós-Graduação em Odontologia, sob relatoria da Presidência da Câmara. 80 

Homologado o ato ad referendum do Presidente com referência a nova formação das áreas 81 

de concentração do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, conforme o teor do 82 

Parecer nº 33/2017/CPG. Item 10. Objeto: Ações afirmativas para a Pós-Graduação na 83 

UFSC, sob relatoria da Representação discente na CPG.  Ficou acordado que o Presidente 84 

desta Câmara iria formar uma Comissão para dar tratamento ao tema sendo formada por um 85 

conselheiro docente, um representante discente, um representante da Secretaria de Ações 86 

Afirmativas e Diversidades (SAAD) e um da Biblioteca Universitário (BU). Item 11. 87 

Processo nº 059015/2015-21 - Substituição de responsável por disciplina, alteração de 88 

datas dos encontros presenciais e credenciamento de professores orientadores do 89 
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Curso de Especialização Multifuncional na Atenção Básica, sob relatoria do Comitê de 90 

Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê após análise documental emitiu 91 

parecer favorável à alteração de professor responsável na disciplina Atenção Integral da 92 

Criança, alteração de datas dos encontros presenciais e inclusão dos orientadores de TCC 93 

nos moldes apresentados no processo e solicitados pela coordenadora do Curso de 94 

Especialização Multiprofissional na Atenção Básica. Deliberação: A Câmara acompanhou o 95 

voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 96 

42/2017/CPG.  Item 12. Processo nº 051976/2016-79 - Solicitação de Gleick Meira 97 

Oliveira Dantas para reconhecimento do título de Doutora na área de Direito, cujo 98 

diploma foi emitido em 13/08/2015 pela Universidad del Museo Social Argentino, sob 99 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato contrário ao pleito, 100 

os termos do Parecer nº 30/2017/CPG, foram aprovados por unanimidade pela Câmara de 101 

Pós-Graduação. Item 13. Processo nº 076335/2016-27 - Solicitação de Angel Campos 102 

Moreno para reconhecimento do título de Mestre na área de Engenharia Química, 103 

cujo diploma foi emitido em 04/06/2002 pela Università degli Studi di Ferrara/Itália, sob 104 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato contrário ao pleito, 105 

os termos do Parecer nº 31/2017/CPG, foram aprovados por unanimidade pela Câmara de 106 

Pós-Graduação. Item 14. Processo nº 029718/2016-14 - Solicitação de Adriano da Silva 107 

Costa para reconhecimento do título de Mestre na área de Psicologia, cujo diploma foi 108 

emitido em 23/12/2014 pelo Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE)/Portugal, sob 109 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato contrário ao pleito, 110 

os termos do Parecer nº 32/2017/CPG, foram aprovados por unanimidade pela Câmara de 111 

Pós-Graduação. Item 15. Processo nº 046873/2016-97 - Solicitação de Sandro Moraes 112 

para reconhecimento do título de Mestre na área de Psicologia, cujo diploma foi 113 

emitido em 05/05/2013 pela Andrews University/Estados Unidos, sob relatoria do Comitê 114 

de Avaliação de Títulos, este item foi retirado de pauta. Item 16. Processo nº 053473/2016-115 

38 - Solicitação de Luana Pavoni Nogueira para reconhecimento do título de Mestre na 116 

área de Direito, cujo diploma foi emitido em 22/07/2015 pela Universidade de 117 

Coimbra/Portugal, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do 118 

relato favorável ao pleito, os termos do Parecer nº 34/2017/CPG, foram aprovados por 119 

unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 17. Processo nº 065633/2016-91 - 120 

Solicitação de Salete Braga Medeiros para reconhecimento do título de Mestre na área 121 

de Saúde Coletiva, cujo diploma foi emitido em 20/12/2015 pela Universidad 122 

Iberoamericana/Paraguai, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a 123 

exposição do relato favorável ao pleito, os termos do Parecer nº 35/2017/CPG, foram 124 

aprovados por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 18. Processo nº 125 

050312/2016-92 - Solicitação de João Batista Salm para reconhecimento do título de 126 

Doutor na área de Direito, cujo diploma foi emitido em 14/05/2009 pela Arizona State 127 

University/ Estados Unidos, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a 128 

exposição do relato favorável ao pleito, os termos do Parecer nº 36/2017/CPG, foram 129 

aprovados por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 19. Processo nº 130 

046899/2016-35 - Solicitação de Marcelly de Brito Novaes para reconhecimento do 131 

título de Doutora na área de Psicologia, cujo diploma foi emitido 08/02/2016 pela 132 

Universidade de Coimbra/Portugal, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. 133 

Feita a exposição do relato favorável ao pleito, os termos do Parecer nº 37/2017/CPG, foram 134 

aprovados por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 20. Processo nº 135 

072980/2016-71 - Solicitação de Julia Cavalcanti Telles de Menezes para 136 

reconhecimento do título de Doutora na área de Filosofia, cujo diploma foi emitido em 137 

03/02/2016 pela Goethe Universität Frankfurt am Main/Alemanha, sob relatoria do 138 

Comitê de Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato favorável ao pleito, os termos 139 

do Parecer nº 38/2017/CPG, foram aprovados por unanimidade pela Câmara de Pós-140 

Graduação. Item 20. Processo nº 028106/2016-04 - Solicitação de Monica Elisabeth 141 
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Zanol para reconhecimento do título de Mestre na área de Literatura, cujo diploma foi 142 

emitido em 15/05/2014 pela Universidade do Porto/ Portugal, sob relatoria do Comitê de 143 

Avaliação de Títulos. Feita a exposição do relato favorável ao pleito, os termos do Parecer 144 

nº 39/2017/CPG, foram aprovados por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 145 

21. Processo nº 014485/2017-28 - Solicitação de Eulália Enise Cardoso para 146 

apostilamento de diploma de doutora, expedido em janeiro de 2006 pela École des 147 

Hautes Études em Sciences Sociales/França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 148 

Títulos. O Comitê emitiu parecer favorável ao pleito, conforme o teor do Parecer 149 

nº40/2017/CPG, aprovado por unanimidade pela Câmara de Pós-Graduação. Item 22. 150 

Processo nº 012086/2017-22 - Solicitação de recredenciamento dos professores Andrea 151 

Valéria Steil e Iúri Novaes Luna do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, sob 152 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 153 

Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao credenciamento dos 154 

professores Andrea Valéria Steil e Iúri Novaes Luna na categoria de permanente para 155 

orientação em nível de mestrado pelo período de vigência de 01/03/2017 a 01/03/2018. 156 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido Comitê e votou 157 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 41/2017/CPG. Item 23. Processo 158 

nº 011364/2017-24 - Solicitação de prorrogação de credenciamento do professor 159 

Masato Kobiyama do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, sob 160 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 161 

Recredenciamento de Docentes. Item retirado de pauta. Item 24. Processo nº 016402/2017-162 

35 - Solicitação de credenciamento da professora Monica Salomón González do 163 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas, sob relatoria do Comitê de Análise 164 

de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 165 

Comitê emitiu parecer favorável ao credenciamento da professora Mónica Salomón 166 

González na categoria de Colaboradora para orientação de Doutorado pelo período de 167 

07/03/2017 a 06/03/2020. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do 168 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 169 

41/2017/CPG. Item 25. Processo nº 015894/2017-41 - Solicitação de credenciamento do 170 

professor Aylton Barbieri Durão do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 171 

Tradução, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 172 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao 173 

credenciamento do professor Aylton Barbieri Durão na categoria de Permanente para 174 

orientação em nível de Mestrado e Doutorado pelo período de vigência de 10/03/2017 a 175 

28/09/2018. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido 176 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 41/2017/CPG. 177 

Item 26. Processo nº 016565/2017-18 - Solicitação de recredenciamento dos professores 178 

Darci Schnorrenberger e Marcos Laffin do Programa de Pós-Graduação em Ciências 179 

Contábeis, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 180 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao 181 

recredenciamento do professor Darci Schnorrenberger na categoria de Permanente para 182 

orientação em nível de Mestrado pelo período de vigência de 05/06/17 à 31/12/17. Também 183 

para recredenciamento do professor Marcos Laffin na categoria de Permanente para 184 

orientação em nível de Mestrado e Doutorado pelo período de vigência de 01/01/17 à 185 

31/12/17. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido Comitê 186 

e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 41/2017/CPG. Item 27. 187 

Processo nº 017142/2017-15 - Solicitação de recredenciamento dos professores Getúlio 188 

Rodrigues de Oliveira Filho e Rosemeri Maurici da Silva do Programa de Pós-189 

Graduação em Ciências Médicas, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 190 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê 191 

emitiu parecer favorável ao recredenciamento dos professores Getúlio Rodrigues de Oliveira 192 

Filho e Rosemeri Maurici da Silva na categoria de Permanente para orientação em nível de 193 
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Mestrado e Doutorado pelo período de vigência de 11/03/2017 a 10/03/2019. Deliberação: 194 

A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 195 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 41/2017/CPG. Item 28. Processo nº 196 

017174/2017-11- Solicitação de recredenciamento de professores do Programa de Pós-197 

Graduação em Saúde Coletiva, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 198 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê 199 

emitiu parecer favorável ao recredenciamento dos professores Alexandra Crispim Boing, 200 

Antonio Fernando Boing, Charles Tesser, Douglas Francisco Kovaleski, Eleonora D'orsi, 201 

Elza Berger Salema Coelho e Emil Kupek, João Luiz Dornelles Bastos, Josimari Telino de 202 

Lacerda, Karen Glazer de Anselmo Peres, Marco Aurélio Anselmo Peres, Maria Cristina 203 

Marino Calvo, Marta Inez Machado Verdi, Mirelle Finkler, Rodrigo Otávio Moretti Pires e 204 

Walter Ferreira de Oliveira na categoria de permanente para orientação em nível de 205 

mestrado e doutorado pelo período de vigência de 01/03/2017 à 28/02/2019. Também 206 

aprovaram o credenciamento do professor Fabrício Augusto Menegon na categoria de 207 

colaborador para orientação em nível de Mestrado pelo período de vigência de 01/03/2017 à 208 

28/02/2019; o credenciamento dos professores Daniela Alba Nickel, Fernando Hellmann e 209 

Sheila Rubia Lindner na categoria de permanente para orientação em nível de Mestrado pelo 210 

período de vigência de 01/03/2017 à 28/02/2019; o recredenciamento dos professores 211 

Fatima Buchele,  Isabela Back e Márcia Grisotti na categoria de colaborador para orientação 212 

em nível de Mestrado pelo período de vigência de 01/03/2017 à 28/02/2019; o 213 

recredenciamento dos professores Sérgio Fernando Torres De Freitas  e Sonia Natal na 214 

categoria de colaborador para orientação em nível de Mestrado e Doutorado pelo período de 215 

vigência de 01/03/2017 à 28/02/2019 e o recredenciamento dos professores Claudia 216 

Flemming Colussi e Fulvio Borges Nedel na categoria de permanente para orientação em 217 

nível de Mestrado pelo período de vigência de 01/03/2017 à 28/02/2019. Deliberação: A 218 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade 219 

pela aprovação dos termos do Parecer nº 41/2017/CPG. Dando continuidade aos temas 220 

pautados: Item 29. Aprovação de nova Resolução Normativa que dispõe sobre o regime 221 

de cotutela e titulação simultânea.  Após os destaques a referida Resolução foi aprovada 222 

de acordo com texto que segue transcrito: “O presidente da Câmara de Pós-Graduação da 223 

Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista a 224 

deliberação desta Câmara, ocorrida em 30/03/2017, Resolve: Aprovar as normas gerais para 225 

o desenvolvimento de cursos stricto sensu em regime de cotutela e titulação simultânea. 226 

Art.1º. A regulamentação da formação pós-graduada stricto sensu com titulação simultânea 227 

(cotutela) compreende normas e modalidades de desenvolvimento de atividades que permita 228 

aos estudantes das instituições envolvidas a obtenção simultânea de diploma. Art.2º. O 229 

início das atividades de cotutela é condicionado à existência prévia de convênio com acordo 230 

específico, que defina as condições de cotutela e expedição do diploma, devidamente 231 

aprovada pelas instituições participantes. Art. 3º. Os acordos de cotutela e titulação 232 

simultânea deverão estabelecer para cada estudante: I.O conjunto de atividades a serem 233 

desenvolvidas, incluindo o projeto de pesquisa e a necessidade ou não de qualificação 234 

prévia; II. O prazo máximo para titulação; III. O tempo de permanência, não inferior a 6 235 

(seis) meses para mestrado e 12 (doze meses) para doutorado; IV.A concordância formal 236 

dos orientadores; V. As obrigações financeiras das partes envolvidas, inclusive para a sessão 237 

de defesa; VI. A titulação a ser conferida em cada Universidade; VII. A forma de 238 

apresentação da tese ou dissertação, o idioma, local de defesa e composição da banca 239 

examinadora; VIII. O período das atividades de cotutela. Art. 4º. Os acordos de cotutela 240 

terão origem na coordenação do Programa de Pós-graduação e deverão tramitar na SINTER 241 

e PROPG, cabendo ao Pró-Reitor de Pós-graduação a assinatura do acordo de cotutela. 242 

Art.5º. Durante o tempo de vigência do acordo de cotutela, os estudantes serão matriculados 243 

como alunos regulares da UFSC na modalidade “atividades de cotutela”. Art. 6º. O acordo 244 

de cotutela assegura a validade da dissertação ou tese defendida, devendo o título e a 245 
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expedição do diploma ser feita pelas instituições envolvidas, respeitadas as normas gerais da 246 

pós-graduação de cada universidade e país.§ 1º. – Os históricos escolares expedidos pela 247 

UFSC aos diplomados indicarão as atividades, créditos e notas obtidas na UFSC e no 248 

exterior. Deve constar, ainda, o número do acordo de cotutela e identificação da instituição e 249 

do orientador estrangeiros; § 2º. – A defesa será única, excetuados os casos previstos no 250 

acordo específico, justificados por impedimentos acadêmicos.§ 3º. - A composição das 251 

bancas será definida no acordo de cotutela. Art. 7º. A proteção da dissertação ou tese, assim 252 

como a publicação, a exploração e a proteção dos resultados da pesquisa comum às 253 

Instituições devem ser asseguradas em conformidade com os procedimentos específicos de 254 

cada país envolvido no convênio.§ único – quando requisitada, a proteção dos direitos 255 

autorais de propriedade intelectual serão objeto de um anexo específico ao acordo de 256 

cotutela. Art. 8º. Estas normas entram em vigor na data de sua publicação e revogam as 257 

disposições anteriores, ressalvadas os acordos de cotutela já publicados e em andamento.” 258 

Finalizada a pauta administrativa, a presidente em exercício agradeceu a presença de todos e 259 

deu por encarrada a sessão, a qual foi filmada para embasar os atos desta Câmara e poderá 260 

ser consultada, através do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/. 261 

Para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, 262 

lavrei a presente ata, que, se achada conforme e aprovada, será assinada pelo senhor 263 

presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 30 de março de 2017. 264 

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

