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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara de 

Pós-Graduação realizada em 2 de 

junho de 2016, às 9:00 horas, na sala 

Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, 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 12/2016/CPG, em caráter ordinário, para apreciação e 3 

deliberação das matérias 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: Ana Carolina de Oliveira Costa, Alex Pires Oliveira Nuñer, Yara Maria Rauh 6 

Müller, Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, Thereza Cristina Monteiro de Lima, 7 

Vanderlei Gageiro Machado, Maria Lucia de Barros Camargo, Milton Luiz Horn Vieira, Luiz 8 

Guilherme Antonacci Guglielmo, Edviges Marta Ioris, Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Izabel 9 

Cristina Santos Almeida, José Alonso Borba, Fernando Antonio Forcellini, Roberto Carlos 10 

dos Santos Pacheco, Arno Dal Ri Jr, Bruna Veiga de Moraes, Bruna Veiga de Moraes e 11 

Ismael Andrada Bernardes. A presidência da sessão coube ao Pró-Reitor de Pós-Graduação, 12 

professor Dr. Sérgio Fernando Torres de Freitas, que cumprimentou a todos e justificou a 13 

ausência dos seguintes conselheiros: Breno Salgado Barra e Cristina Scheibe Wolff. Ato 14 

contínuo, o senhor presidente fez a conferência do quórum e instalou a reunião. Após a 15 

leitura da ordem do dia, seguiu-se a discussão e a votação das matérias dela constantes, 16 

consoante consignado adiante. Item 1. Informes – Prof. Sérgio informou que os valores do 17 

PROAP foram enviados pela CAPES e serão divulgados pela PROPG, através de memorando 18 

circular, indicando os valores de cada Programa de Pós-Graduação. Houve um corte nas 19 

despesas de custeio, como era sabido de todos, de 75% em relação ao ano anterior. Item 2. 20 

Processo nº 017737/2016-90 - Proposta de implantação do Programa - APCN - 21 

Programa de Mestrado Profissional Interdisciplinar em Trabalho e Educação em 22 

Saúde. Relatora: Yara Maria Rauh Müller. Relatora de vista: Josimari Telino de Lacerda. Em 23 

face de ausência da relatora de vista, o Presidente apresentou os pareceres. Em seguida, 24 

colocou o tema em discussão e, após amplo debate, a Câmara de Pós-Graduação votou pelo 25 

arquivamento dos autos. Item 3. Discussão das solicitações de reconhecimento de títulos 26 

Laurea Magistrale. Foi solicitado a retirada de pauta. A Câmara sugeriu que se designasse 27 

uma comissão para analisar estas solicitações. Item 4.  Processo nº 019922/2016-19 - 28 

Solicitação de criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 29 

Mecânica, sob relatoria da conselheira Izabel Cristina Almeida. A relatora expôs que o 30 

PPGEM teve proposta de regime bimestral aprovada em 19/02/2014 e está em processo de 31 

reestruturação de sua matriz curricular. Nesse processo o programa apresentou um total de 30 32 

novas disciplinas, sendo 29 eletivas e 1 obrigatória. O programa tem 6 áreas de concentração, 33 

um total de 143 disciplinas, nas quais 12 obrigatórias distribuídas como  segue: 5 disciplinas 34 

da área de Engenharia e Ciências Térmicas; 1 disciplina da área de Análise de Projeto 35 

Mecânico, 2 disciplinas da área de Metrologia e Instrumentação e 2 disciplinas da área de 36 

Vibrações e Acústica. Considerando que no processo constam os documentos e detalhamento 37 

em acordo com a legislação vigente, e parecer técnico da Coordenadoria de 38 
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Acompanhamento de Programas; votou favoravelmente ao pleito. Deliberação: A Câmara de 39 

Pós-Graduação acompanhou o voto da relatora e aprovou por unanimidade, conforme aos 40 

termos do Parecer nº 187/2016/CPG. Item 5. Processo nº 018112/2016-45 - Solicitações de 41 

criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e 42 

Gestão Territorial, sob relatoria da conselheira Cristina Scheibe Wolff. Em face da ausência 43 

da relatoria o Presidente efetuou a leitura do parecer da relatora pelo deferimento da criação 44 

da disciplina "Introdução à Simulação de Tráfego", conforme aprovação pelo colegiado Pleno 45 

do PPGTG em 13 de abril de 2016. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o 46 

voto da relatora e aprovou por unanimidade o Parecer nº 177/2016/CPG. Item 5b. Processo 47 

nº 020748/2016-57 - Solicitações de disciplinas novas do Programa de Pós-Graduação 48 

em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, sob relatoria da conselheira Cristina 49 

Scheibe Wolff. Em face da ausência da relatoria o Presidente efetuou a leitura do parecer da 50 

relatora pelo deferimento da criação da disciplina “Metodologia da Pesquisa”, conforme 51 

aprovação pelo colegiado Pleno do PPGTG em 13 de abril de 2016. Deliberação: A Câmara 52 

de Pós-Graduação acompanhou o voto da relatora e aprovou por unanimidade o Parecer nº 53 

175/2016/CPG. Item 6a. Processo nº 013758/2016-36 - Solicitação de criação de 54 

disciplina do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, sob relatoria 55 

conselheiro José Alonso Borba. O relator emitiu parecer favorável à criação da disciplina 56 

intitulada “Análise de dados em Engenharia de Produto e Processo”, conforme consta do 57 

Parecer nº 173/2016/CPG, aprovado por unanimidade. Item 6b. Processo nº 017525/2016-11 58 

- Solicitação de criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 59 

Produção, sob relatoria conselheiro José Alonso Borba. O relator emitiu parecer favorável à 60 

criação da disciplina intitulada “Práticas de Sistemas de Produção Enxuta”, conforme consta 61 

do Parecer nº 185/2016/CPG, aprovado por unanimidade. Item 6c. Processo nº 62 

010230/2016-13 - Solicitação de criação de disciplina do Programa de Pós-Graduação 63 

em Engenharia de Produção, sob relatoria conselheiro José Alonso Borba. O relator emitiu 64 

parecer favorável à criação da disciplina intitulada “Princípios da Gestão do Portfolio”, 65 

conforme consta do Parecer nº 184/2016/CPG, aprovado por unanimidade. Item 6d. 66 

Processo nº 010229/2016-81 - Solicitação de disciplina nova do Programa de Pós-67 

Graduação em Engenharia de Produção, sob relatoria conselheiro José Alonso Borba. O 68 

relator emitiu parecer favorável à criação da disciplina intitulada “PBL – Problem-based 69 

learning em Sistemas Enxutos”, conforme consta do Parecer nº 172/2016/CPG, aprovado por 70 

unanimidade. Item 7. Processo nº 025047/2016-12 - Solicitação de disciplina nova do 71 

curso de Mestrado Profissional em Agroecossistemas, sob relatoria da conselheira Maria 72 

Lúcia de Barros Camargo. O processo foi retirado de pauta. Item 8. Processo nº 73 

020547/2016-50 - Alteração de Regimento interno do Programa de Pós-Graduação em 74 

Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, sob relatoria da conselheira Maria Lúcia 75 

de Barros Camargo. O processo foi retirado de pauta. Item 9. Processo nº 025800/2016-61 - 76 

Alteração no regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 77 

Produção, sob relatoria do conselheiro José Alonso Borba. O presente processo propõe a 78 

alteração do Artigo 30 do Regimento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 79 

Produção, que trata do limite de créditos a serem realizados como aluno especial; apenas os 80 

créditos aprovados com conceitos A e B poderão ser validados, no número máximo de 9 81 

créditos por aluno matriculado em disciplinas isoladas. Também poderão ser validados até 18 82 

créditos de alunos do doutorado oriundos do mestrado, desde que o conceito seja “A” ou “B”.  83 

Tendo em vista que a proposta foi aprovada pelo Colegiado Pleno do Programa e a presente 84 

estruturação está em consonância com a legislação pertinente, votou favoravelmente ao 85 

pleito. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do relator e aprovou 86 

por unanimidade o Parecer nº 171/2016/CPG. Item 10. Processo nº 028157/2016-28 - 87 

Solicitação de alteração de área de concentração do Curso de Mestrado Profissional em 88 

Saúde Mental e Atenção Psicossocial, sob relatoria da conselheira Tânia Beatriz 89 

Creczynski Pasa. Em seu relatório a parecerista comentou que o Programa atualmente tem 90 
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duas áreas de concentração: Uso e Abuso de Substâncias e Atenção e Reabilitação 91 

Psicossocial, sendo que a primeira tem somente uma linha de pesquisa. O Programa então 92 

reformulou a estratégia congregando as duas áreas em uma só. E, a abordagem sobre o uso e 93 

abuso de substâncias será contemplada na criação de uma linha de pesquisa para a nova área 94 

criada. Conforme segue: Saúde Mental e Atenção e Psicossocial. Linhas de pesquisa: 1) 95 

Políticas, Sistemas, Programas e Serviços de Saúde Mental; 2) Trabalho e Saúde Mental; 3) 96 

Promoção e Reabilitação Psicossocial; 4) Uso e Abuso de substâncias. A presente alteração 97 

foi aprovada na reunião do Colegiado pleno em 06/05/2016 e a relatora votou favoravelmente 98 

ao pleito. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto da relatora e 99 

aprovou por unanimidade o Parecer nº 169/2016/CPG. Item 11. Processo nº 025312/2016-54 100 

- Alteração de Regimento interno do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 101 

Política, sob relatoria do conselheiro Milton Luiz Horn Vieira. O relator manifestou-se 102 

favoravelmente as alterações propostas no Regimento interno do Programa de Pós-Graduação 103 

em Sociologia Política, sendo que a nova versão foi aprovada pelo Colegiado do Programa 104 

em 25/04/2016; e a estrutura encontra-se em consonância com a Resolução Normativa nº 105 

05/Cun/2010. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do relator e 106 

aprovou por unanimidade o Parecer nº 167/2016/CPG. Item 12. Processo nº 023851/2016-59 107 

– Solicitação de defesa, em caráter virtual (vídeo-conferência) do discente Mateus de 108 

Oliveira Barragana Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, sob 109 

relatoria do presidente da Câmara de Pós-Graduação. O presidente explanou acerca da 110 

solicitação e expediu parecer favorável sobre o pedido do mestrando Mateus de Oliveira 111 

Barragana Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação para realização de sua 112 

defesa por meio de vídeo conferência, com banca presencial. Deliberação: A Câmara de Pós-113 

Graduação acompanhou o voto do presidente e aprovou por unanimidade o Parecer nº 114 

186/2016/CPG. Item 13. Processo nº 028567/2016-79 - Solicitação de matrícula 115 

excepcional passagem direta de nível mestrado para doutorado requerida pelo discente 116 

João Paulo Roberti Jr do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, sob 117 

relatoria do presidente da Câmara de Pós-Graduação. O presidente apresentou relatório pelo 118 

indeferimento da solicitação, tendo em vista que o requerente não atende os requisitos de 119 

mudança de nível, nem foi aprovado em processo seletivo para o acesso ao doutoramento. 120 

Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do presidente e aprovou por 121 

maioria o Parecer nº 178/2016/CPG, sendo discordante a coordenadora do curso, em 122 

atendimento a decisão de seu próprio colegiado.  Item 14. Processo nº 021109/2016-17 - 123 

Alteração na estrutura curricular do Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual 124 

e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), sob relatoria do conselheiro 125 

Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos. O relator expôs que trata-se de alteração pontual no 126 

Regimento do PROFNIT no que tange à matriz curricular: as mudanças solicitadas seguem 127 

abaixo: redução da quantidade de créditos da dissertação de 5 (2 na qualificação e 3 na 128 

defesa) para 4 (1 na qualificação e 3 na defesa). Criação da atividade "Seminário de Projeto 129 

de Mestrado", com dois créditos. Alteração do inciso II do artigo 35 do regimento de "obter 130 

seis créditos pela elaboração e defesa de Trabalho de Conclusão de Curso" para "obter quatro 131 

créditos pela elaboração e defesa de Trabalho de Conclusão de Curso". Estando 132 

contemplados todos requisitos legais, e sendo estas alterações aprovadas por aquele colegiado 133 

pleno em reunião realizada em 13/04/2016, votou favoravelmente ao pleito. Deliberação: A 134 

Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do relator e aprovou por unanimidade o 135 

Parecer nº 180/2016/CPG. Item 15. Processo nº 028886/2016-84 - Defesa fora do prazo 136 

requerida pela doutoranda Silvia Ozcariz do Programa de Pós-Graduação em Saúde 137 

Coletiva, sob relatoria do conselheiro Arno Dal Ri Junior. O relator votou pela remessa dos 138 

autos ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva para manifestação da coordenação 139 

do Programa para que, tendo dado vistas à requerente, tome as providências que julgue 140 

necessárias para sanar o feito, solicitando parecer a PROPG ou à Procuradoria Federal ou 141 

submetendo-o ao colegiado do respectivo programa para análise e decisão. Deliberação: 142 
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Acatou-se o encaminhamento exarado pelo relator, consoante Parecer nº 191/2016/CPG, por 143 

unanimidade de votos. Item 16. Processo nº 047977/2015-38 - Solicitação de 144 

reconhecimento do título de mestre conferido a Lukas Andreas Mayr na área de 145 

Ciência e Engenharia de Materiais, título obtido pela Montanuniversität Leoben, sob 146 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à solicitação 147 

de Lukas Andreas Mayr para reconhecimento de seu título de mestre em Ciência e 148 

Engenharia de Materiais, cujo diploma foi emitido em 01/07/2011 pela Montanuniversität 149 

Leoben (Áustria). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 150 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 146/2016/CPG. Ressalte-se que o 151 

apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma 152 

original do requerente. Item 17. Processo nº 045820/2015-78 - Solicitação de 153 

reconhecimento do título de doutor de Karyn Nancy Rodrigues Henriques na área de 154 

Antropologia Social, título conferido pela Universidad de La Laguna (Espanha), sob 155 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à solicitação 156 

de Karyn Nancy Rodrigues Henriques para reconhecimento de seu título de doutor em 157 

Desenvolvimento Regional, cujo diploma foi emitido em 04/07/2013 pela Universidad de La 158 

Laguna (Espanha). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou 159 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 148/2016/CPG. Ressalte-se que 160 

o apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma 161 

original do requerente. Item 18. Processo nº 012922/2016-98 - Solicitação de 162 

reconhecimento do título de mestre de Hanna Emília Kivistö de Souza na área de 163 

Línguas, título conferido pela Universidade de Barcelona, sob relatoria do Comitê de 164 

Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à solicitação de Hanna Emília 165 

Kivistö de Souza para reconhecimento de seu título de mestre em Linguística Aplicada e 166 

Aquisição de Línguas em Contextos Multilíngues, cujo diploma foi emitido em 05/09/2011 167 

pela Universidade de Barcelona (Espanha). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 168 

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

147/2016/CPG. Ressalte-se que o apostilamento somente será efetivado mediante 170 

apresentação do selo consular no diploma original do requerente. Item 19. Processo nº 171 

056198/2015-23 - Solicitação de reconhecimento do título de doutor de Marcelo Luiz 172 

Brocardo na área de Computação, título conferido pela University of Victoria (Canadá), 173 

sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à 174 

solicitação de Marcelo Luiz Brocardo para reconhecimento de seu título de doutor em 175 

Engenharia Elétrica e da Computação, cujo diploma foi emitido em maio de 2015 pela 176 

University of Victoria (Canadá). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 177 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 151/2016/CPG. 178 

Ressalte-se que o apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo 179 

consular no diploma original do requerente. Item 20. Processo nº 018456/2016-54 - 180 

Solicitação de reconhecimento do título de mestre de Lorenzo Iop Laporta na área de 181 

Educação Física, título conferido pela Universidade do Porto, sob relatoria do Comitê de 182 

Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer 183 

favorável à solicitação de Lorenzo Iop Laporta para reconhecimento de seu título de mestre 184 

em Treino de Alto Desempenho desportivo, cujo diploma foi emitido em 18/06/2014 pela 185 

Universidade do Porto (Portugal). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 186 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 149/2016/CPG. 187 

Ressalte-se que o apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo 188 

consular no diploma original do requerente. Item 21. Processo nº 011622/2016-91 - 189 

Solicitação de reconhecimento do título de doutor conferido a Ricelli Endrigo Ruppel da 190 

Rocha na área de Educação Física, título obtido pelo Instituto Universitário Italiano de 191 

Rosário, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos 192 

analisou os autos e emitiu parecer favorável à solicitação de Ricelli Endrigo Ruppel da Rocha 193 

para reconhecimento de seu título de doutor em Ciências Biomédicas, cujo diploma foi 194 
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emitido em 27/12/2013 pelo Instituto Universitário Italiano de Rosário (Argentina). 195 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 196 

aprovação dos termos do Parecer de nº 150/2016/CPG. Ressalte-se que o apostilamento 197 

somente será efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma original do 198 

requerente. Item 22. Processo nº 059015/2015-21 - Inclusão de polos e alteração de 199 

professores responsáveis por disciplinas do Curso de Especialização Multiprofissional 200 

na Atenção Básica, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados.  201 

O comitê exarou parecer favorável à inclusão dos polos e as alterações dos professores 202 

responsáveis por disciplinas do curso de Especialização Multiprofissional na Atenção Básica. 203 

A coordenação do curso encaminhou as seguintes alterações: 1) inclusão dos polos para as 204 

turmas A, B e C, a saber: em Santa Catarina os polos de Blumenau, Chapecó e Florianópolis; 205 

no Paraná os polos de Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá e Londrina. 2) substituição de 206 

professores responsáveis por duas disciplinas: a) Metodologia do Trabalho de Conclusão de 207 

Curso da professora Sheila Rúbia Lindner pela professora Elza Berger Salema Coelho; b) 208 

Introdução ao  Curso, da professora Elza Berger Salema Coelho pelo professora Fátima 209 

Buchele Assis. Deliberação: A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do comitê,  e 210 

votou por unanimidade conforme os termos do Parecer nº 145/2016/CPG. Item 23. Processo 211 

nº 069131/2015-59 - Alteração no número de vagas e cronograma do Curso de 212 

Especialização em Ciência e Tecnologia do Centro de Joinville, sob relatoria do Comitê de 213 

Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê exarou parecer favorável as 214 

alterações solicitadas pelo coordenador do curso, professor Carlos Maurício Sacchelli, quais 215 

sejam: ampliação do número de vagas de 22 para 25; alteração do cronograma para início do 216 

curso em abril de 2016 e término em dezembro de 2017, conforme os termos do Parecer nº 217 

141/2016/CPG, aprovado por unanimidade. Item 24. Processo nº 027253/2014-97 - 218 

Alteração no corpo docente do Curso de Especialização Gênero e Diversidade na 219 

Escola/EAD, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O 220 

comitê externou que o coordenador do curso solicitou substituição da professora Miriam 221 

Pillar Grossi, na disciplina “Metodologia de Pesquisa” pelos professores Olga Regina Zigelli 222 

Garcia e Leandro Oltramari. A solicitação foi aprovada em 13/04/2016 pelo colegiado do 223 

curso, e o comitê aprovou o pleito, conforme informações do Parecer nº 142/2016/CPG. Item 224 

25. Processo nº 048418/2015-45 - Alteração de coordenador, cronograma e carga 225 

horária do Curso de Especialização em Saúde Coletiva, sob relatoria do Comitê de 226 

Análise de Processos de Cursos Conveniados. O comitê comentou que as alterações 227 

solicitadas foram para alteração do professor Fabrício Augusto Menegon como coordenador, 228 

para o professor Alcides Milton da Silva; substituição de professores responsáveis por três 229 

disciplinas: a) Estado e Políticas, do professor Sérgio Fernando Torres de Freitas para o 230 

professor Douglas Francisco Kovaleski, b) Gestão de Serviços de Saúde da professora 231 

Cláudia Flemming Colussi para o professor Douglas Francisco Kovaleski, c) Planejamento e 232 

Avaliação de Serviços de Saúde das professoras Josimari Telino de Lacerda e Maria Cristina 233 

Marino Calvo para a professora Cláudia Flemming Colussi; alteração de distribuição de carga 234 

horária de ensino: professor Douglas Francisco Kovaleski passou de 45h/a para 60h/a e 235 

professora Cláudia Flemming Colussi passou de 30h/a para 45 h/a. O comitê avaliou os autos 236 

e emitiu parecer favorável ao pleito, conforme os termos do Parecer nº 143/2016/CPG 237 

aprovado por unanimidade. Item 26. Processo nº 048268/2014-99 – Alteração de prazo 238 

final do curso do Curso de Especialização em Docência na Educação Infantil, sob 239 

relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O comitê relatou que o 240 

coordenador do curso encaminhou solicitação de prorrogação de prazo em dois meses para 241 

finalização do curso junto ao órgão financiador e solicitou à Câmara o aditamento de 242 

prorrogação de prazo para conclusão do curso em 30 de agosto de 2016. Apresentou os 243 

documentos de solicitação e autorização do Ministério da Educação para prorrogação do 244 

prazo, assim como o Termo Aditivo de prorrogação da FAPEU com previsão de término em 245 

30 de agosto de 2016. O comitê avaliou os autos e emitiu parecer favorável ao pleito, 246 
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conforme os termos do Parecer nº 144/2016/CPG aprovado por unanimidade. Item 27. 247 

Processo nº 034414/2015-80 - Inclusão de docentes para orientar trabalhos de 248 

monografia do Curso de Especialização de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa, sob 249 

relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O processo foi retirado 250 

de pauta. Item 28a. Processo nº 025058/2016-94 - Recredenciamento de docentes do 251 

Mestrado Profissional em Agroecossistemas, sob relatoria do Comitê de Análise de 252 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 253 

comitê indicou a homologação do recredenciamento dos professores Clarilton Edzard 254 

Davoine Cardoso Ribas, Daniele Cristina da Silva Kazama e Jucinei José Comin do Mestrado 255 

Profissional em Agroecossistemas, na categoria de docentes permanentes, para orientar em 256 

nível de mestrado pelo período de 02/06/2016 a 01/06/2019, conforme informações 257 

constantes do Parecer nº 152/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 28b. 258 

Processo nº 025055/2016-51 - Recredenciamento de docentes do Mestrado Profissional 259 

em Agroecossistemas, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e 260 

de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 261 

recredenciamento dos professores Patrizia Ana Bricarello, Shirley Kuhnen, Sandra Luciana 262 

Dalmagro e Ricardo Kazama do Mestrado Profissional em Agroecossistemas, na categoria de 263 

docentes permanentes, para orientar em nível de mestrado pelo período de 02/06/2016 a 264 

01/06/2019, conforme informações constantes do Parecer nº 166/2016/CPG, aprovado por 265 

unanimidade pelo plenário. Item 28c. Processo nº 025049/2016-01 - Credenciamento de 266 

docentes do Mestrado Profissional em Agroecossistemas, sob relatoria do Comitê de 267 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 268 

Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento das professoras Marília Carla 269 

de Mello Gaia e Marlene Grade do Mestrado Profissional em Agroecossistemas, na categoria 270 

de docentes colaboradoras, para orientar em nível de mestrado e do professor Alexandre 271 

Giesel como docente colaborador não orientador, pelo período de 02/06/2016 a 01/06/2019, 272 

conforme informações constantes do Parecer nº 189/2016/CPG, aprovado por unanimidade 273 

pelo plenário. Item 29a. Processo nº 026845/2016-53 - Credenciamento da professora 274 

Maiana Farias Oliveira Nunes do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, sob 275 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 276 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento da 277 

professora Maiana Farias Oliveira Nunes do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, na 278 

categoria de docente permanente, pelo período de 01/05/2016 a 30/04/2019, para orientar em 279 

nível de mestrado, conforme informações constantes do Parecer nº 189/2016/CPG, aprovado 280 

por unanimidade pelo plenário. Item 29b. Processo nº 026830/2016-95 - Credenciamento 281 

da professora Carolina Baptista Menezes do Programa de Pós-Graduação em 282 

Psicologia, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 283 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 284 

credenciamento da professora Carolina Baptista Menezes do Programa de Pós Graduação em 285 

Psicologia, na categoria de docente permanente, pelo período de 01/05/2016 a 30/04/2019, 286 

para orientar em nível de mestrado, conforme informações constantes do Parecer nº 287 

190/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 30. Processo nº 288 

012992/2016-46 - Credenciamento da professora Kátia Lin do Programa de Pós-289 

Graduação em Ciências Médicas, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 290 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 291 

o credenciamento da professora Kátia Lin como docente permanente para orientação em nível 292 

de mestrado e doutorado, pelo período de 25/02/2016 a 31/12/2016, conforme informações 293 

do Parecer nº 155/2016/CPG aprovado por unanimidade. Item 31. Processo nº 021150/2016-294 

85 - Credenciamento e Recredenciamento de docentes do Mestrado Profissional em 295 

Perícias Criminais e Ambientais, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 296 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 297 

o recredenciamento dos professores Alexandre Siminski, Alfredo Celso Fantini, Carlos José 298 
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de Carvalho Pinto, Carlos Henrique Lemos Soares e Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto 299 

como docentes permanentes e da professora Alessandra Larissa de Oliveira Fonseca como 300 

docente colaboradora, no período de 02/03/2016 a 01/03/2019 em nível de mestrado. O 301 

comitê indicou ainda o credenciamento do professor Roberto Fabris Goerl como docente 302 

permanente, orientador de mestrado pelo período de 15/04/2016 a 01/03/2019; conforme 303 

informações do Parecer nº 183/2016/CPG aprovado por unanimidade. Item 32. Processo nº 304 

012145/2016-81 - Credenciamento do professor Carlos Eduardo Facin Lavarda do 305 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade, sob relatoria do Comitê de Análise de 306 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 307 

comitê indicou o credenciamento do professor Carlos Eduardo Facin Lavarda como docente 308 

permanente, no período de 01/05/2016 a 30/04/2019 para orientar em nível de mestrado e 309 

doutorado, conforme informações do Parecer nº 182/2016/CPG, aprovado por unanimidade. 310 

Item 33. Solicitação nº 021641/2016 - Credenciamento do professor Gianluca 311 

Ciancalcone do Programa de Pós-Graduação em Química, sob relatoria do Comitê de 312 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 313 

Docentes. O comitê indicou, fundamentado no Art. 25 da Resolução nº 05/CUn/2010, o 314 

credenciamento do Dr. Gianluca Ciancaleone, como docente permanente para orientar em 315 

nível de mestrado e doutorado, no período de 13/04/2016 a 12/04/2019, desde que seu 316 

contrato de prestação de serviços com a UFSC esteja em vigência, conforme informações do 317 

Parecer nº 157/2016/CPG, aprovado por unanimidade. Item 34. Processo nº 023481/2016-50 318 

- Credenciamento do Dr. Jorge Destri Júnior do Programa de Pós-Graduação em 319 

Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, sob relatoria do Comitê de Análise de 320 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes.  O 321 

comitê solicitou que o processo retornasse ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 322 

Transportes e Gestão Territorial para inclusão de informações sobre o vínculo empregatício 323 

do Dr. Jorge Destri Júnior, visando atendimento dos artigos 24 e 26 da Resolução nº 324 

05/CUn/2010, conforme consta do  Parecer nº 153/2016/CPG, que foi aprovado. Item 35. 325 

Processo nº 022079/2016-39 - Credenciamento da professora Elise Meister Sommer do 326 

Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade, sob relatoria do Comitê de 327 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 328 

Docentes. O comitê indicou o credenciamento da professora Elise Meister Sommer, como 329 

docente permanente para orientar em nível de mestrado, no período de 07/04/2016 a 330 

06/04/2019, conforme informações do Parecer nº 156/2016/CPG, aprovado por unanimidade. 331 

Item 36. Processo nº 012121/2016-22 - Credenciamento da professora Ana Lívia dos 332 

Santos Agostinho do Mestrado Profissional em Letras, sob relatoria do Comitê de Análise 333 

de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 334 

comitê indicou o credenciamento da professora Ana Lívia dos Santos Agostinho como 335 

docente colaboradora sem orientação, no período: 04/03/2016 a 30/11/2018, para orientar em 336 

nível de mestrado, conforme informações constantes do Parecer nº 181/2016/CPG. Item 37. 337 

Processo nº 023529/2016-20 - Credenciamento do professor Alessandro Haupenthal e 338 

Ione Schneider do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, sob 339 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 340 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou o credenciamento dos professores 341 

Alessandro Haupenthal e Ione Schneider, como docentes permanentes, pelo período de 342 

07/04/2016 a 06/04/2018, para orientar em nível de mestrado, conforme informações 343 

constantes do Parecer nº 165/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 38. 344 

Processo nº 022837/2016-38 - Credenciamento do professor Cláudio Ladeira de Oliveira 345 

do Programa de Pós-Graduação em Direito, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas 346 

de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê 347 

indicou o credenciamento do professor Cláudio Ladeira de Oliveira como docente 348 

permanente pelo período de 27/04/2016 a 30/04/2017, para orientar em nível de doutorado, 349 

conforme informações constantes do Parecer nº 164/2016/CPG, aprovado por unanimidade 350 
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pelo plenário. Item 39. Processo nº 022190/2016-44 - Credenciamento do professor 351 

Daniel Domingues Loriggio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, sob 352 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 353 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento do 354 

professor Daniel Domingues Loriggio na categoria de docente permanente pelo período de 355 

13/04/2016 a 31/12/2018, conforme informações constantes do Parecer nº 161/2016/CPG, 356 

aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 40. Processo nº 009626/2016-18 - 357 

Credenciamento da professora Mara Eliane Fonseca Rodrigues do Programa de Pós-358 

Graduação em Ciência da Informação, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 359 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 360 

a homologação do credenciamento da professora Mara Eliane Fonseca Rodrigues na 361 

categoria de docente colaboradora pelo período de 09/05/2016 a 09/08/2018, para orientar em 362 

nível de mestrado, conforme informações constantes do Parecer nº 159/2016/CPG, aprovado 363 

por unanimidade pelo plenário. Item 41. Processo nº 025679/2016-78 - Credenciamento 364 

dos professores Suzana de Fátima Alcântara e Nivaldo Peroni do Programa de Pós-365 

Graduação em Fungos, Algas e Plantas, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 366 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 367 

a homologação do credenciamento dos professores Suzana de Fátima Alcântara e Nivaldo 368 

Peroni na categoria de docentes colaboradores pelo período de 05/05/2016 a 04/05/2018, para 369 

orientar em nível de mestrado, conforme informações constantes do Parecer nº 370 

162/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 42. Processo nº 371 

018593/2016-99 - Recredenciamento do professor José Bonomi Barufi do Programa de 372 

Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências, sob relatoria do Comitê de Análise de 373 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 374 

comitê indicou a homologação do recredenciamento do professor José Bonomi Barufi do 375 

Programa de Pós Graduação em Biotecnologia e Biociências na categoria de docente 376 

permanente, para orientar em níveis de mestrado e doutorado, pelo período de 29/04/2016 a 377 

28/04/2019, conforme informações constantes do Parecer nº 163/2016/CPG, aprovado por 378 

unanimidade pelo plenário. Item 43. Processo nº 023421/2016-37 - Credenciamento do 379 

professor Ivan Pontual Costa e Silva do Programa de Pós-Graduação em Matemática 380 

Pura e Aplicada, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 381 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 382 

credenciamento do professor Ivan Pontual Costa e Silva do Programa de Pós Graduação em 383 

Matemática Pura e Aplicada na categoria de docente colaborador pelo período de 19/04/2016 384 

a 18/04/2019, para orientar em nível de mestrado e doutorado, conforme informações 385 

constantes do Parecer nº 158/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 44. 386 

Processo nº 024863/2016-09 - Credenciamento da professora Simone Van de Sande Lee 387 

do Mestrado Profissional Cuidados Intensivos e Paliativos, sob relatoria do Comitê de 388 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 389 

Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento da professora Simone Van de 390 

Sande Lee do Programa de Pós Graduação em Cuidados Intensivos e Paliativos na categoria 391 

de docente permanente pelo período de 27/04/2016 a 26/04/2018, conforme informações 392 

constantes do Parecer nº 160/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Inclusões 393 

em pauta: Processo nº 030615/2016-99 - Credenciamento da professora Grecy Michelle 394 

Marafiga Conterato do Programa de Pós-Graduação em Farmácia, sob relatoria do 395 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 396 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou o credenciamento da professora Grecy 397 

Michelle Marafiga Conterato como docente permanente, no período de 01/03/2016 a 398 

28/02/2019 para orientar em nível de mestrado, conforme informações constantes do Parecer 399 

nº 154/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário.  Processo nº 031772/2016-11 - 400 

Homologação da defesa de tese do discente Charles Kondageski do Programa de Pós-401 

Graduação em Engenharia Química, em caráter de sigilo, sob relatoria da presidência 402 
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da Câmara. A Câmara de Pós-Graduação tomou ciência dos autos do processo e homologou 403 

a defesa em caráter de sigilo, com acesso restrito pelo período de 12 (doze) meses a partir da 404 

data de defesa, tendo sido  aprovada pelo plenário. Finda a sessão, a qual foi transmitida, via 405 

web, ao tempo em que segue gravada em áudio e vídeo como registro das manifestações dos 406 

presentes e dos encaminhamentos adotados.  Esta filmagem constitui-se em lastro 407 

comprobatório suficiente para embasar os atos desta Câmara e poderá ser consultada, através 408 

do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/. Para constar, eu, 409 

Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, 410 

que, se achada conforme e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e pelos demais 411 

conselheiros. Florianópolis, 2 de junho de 2016. 412 

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

