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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-

GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara de 

Pós-Graduação realizada em 24 de 

novembro de 2016, às 9 horas, na 

sala Prof. Ayrton Roberto de 

Oliveira. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 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 30/2016/CPG, em caráter ordinário, para 3 

apreciação e deliberação da matéria nos termos da convocação, anteriormente preparada e 4 

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

subscrita em apartado: Alex Pires de Oliveira Nuñer, Fernanda Barbosa Lima Christian, 6 

Vanderlei Gageiro Machado, Maria Lucia de Barros Camargo, Cristina Scheibe Wolff, 7 

Roberto Wu, Josimari Telino de Lacerda, Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Izabel Cristina 8 

Santos Almeida, Alessandra de Linhares Jacobsen ,Cíntia Soares, Carlos Loch e Fernando 9 

Antônio Forcellini. A presidência da sessão coube à Conselheira Yara Maria Rauh Müller, 10 

tendo em vista que o Pró-Reitor de Pós-Graduação justificou sua ausência por questão 11 

de saúde.  Ato contínuo, a senhora presidente em exercício fez a conferência do quórum e 12 

instalou a reunião. Após a leitura da ordem do dia, seguiu-se a discussão e a votação das 13 

matérias dela constantes, consoante consignado adiante. Item 1. Informes: não houve. Item 14 

2. Processo nº 061127/2016-23 - Alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-15 

Graduação em Enfermagem, sob relatoria do Conselheiro Luiz Guilherme Antonacci 16 

Guglielmo. Trata o presente processo de solicitação de aprovação do novo Regimento do 17 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, o Relator apresentou parecer favorável à 18 

solicitação de alteração, considerando que o processo está devidamente instruído; os 19 

argumentos apresentados são satisfatórios; as alterações no regimento foram aprovadas no 20 

Colegiado Pleno do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem em 16 de agosto de 2016; 21 

as alterações no regimento estão em consonância com os marcos regulatórios da pós-22 

graduação na UFSC; e que consta no processo o parecer da Coordenadoria de 23 

Acompanhamento de Programas da Pró-Reitoria. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto 24 

do Relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 296/2016/CPG. 25 

Item 3. Processo nº 69215/2016-73 - Criação da disciplina: Pesquisa, desenvolvimento e 26 

inovação em Neurociências do Programa de Pós-Graduação em Neurociências, sob 27 

relatoria da Conselheira Yara Maria Rauh Müller.  A Relatora apresentou parecer favorável 28 

quanto à solicitação criação da disciplina "Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em 29 

Neurociências" Eletiva, 3-45h/a, mestrado e doutorado, junto ao Programa de Pós-Graduação 30 

em Neurociências, ministrada pelo professor doutor Eduardo Luiz Gasnhar Moreira, 31 

aprovada no Colegiado Pleno do Programa em reunião realizada no dia 27/10/2016. 32 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto da Relatora e votou por unanimidade pela 33 

aprovação dos termos do Parecer nº 306/2016/CPG.  Item 4. 062053/2016-42 - Solicitação 34 

de Izabelle de Mello Gindri para reconhecimento do título de doutor na área de Ciência 35 

e Engenharia de Materiais, conferido pela University of Texas at Dallas, sob relatoria do 36 
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Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de 37 

Izabelle de Mello Gindri para reconhecimento de seu título de Doctor of Philosophy in 38 

Biomedical Enginnering e cujo diploma foi emitido em 20 de agosto de 2016 pela University 39 

of Texas at Dallas. O Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao 40 

solicitado, conforme aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia 41 

de Materiais da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. 42 

Ressaltamos que o apostilamento só será efetivado mediante a apresentação do selo consular 43 

no Diploma original da requerente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 44 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 298/2016/CPG. 45 

Item 5. Processo nº 051060/2016-19 - Solicitação de Luz Adriana Mejia Castaño para 46 

reconhecimento do título de doutor na área de Matemática Pura e Aplicada, conferido 47 

pela Universidad Nacional de Cordoba/Argentina, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 48 

Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Luz Adriana Mejia 49 

Castaño para reconhecimento do seu título de Doctora en Matematica e cujo diploma foi 50 

emitido em 14 de abril de 2016 pela Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Tendo 51 

em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao 52 

solicitado, conforme aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e 53 

Aplicada da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. Ressaltamos 54 

que o apostilamento só será efetivado mediante a apresentação do selo consular no Diploma 55 

original da requerente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e 56 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 309/2016/CPG. Item 6. 57 

Processo nº 025581/2016-11 - Solicitação de Florian Reneld Ghislain Caullery para 58 

reconhecimento do título de doutor na área de Matemática Pura e Aplicada, conferido 59 

pela Université D Aix Marseille/França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O 60 

Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Florian Reneld Ghislain Caullery 61 

para reconhecimento de seu título de Docteur en Mathématiques e cujo diploma foi emitido 62 

em 02 de junho de 2014 pela Université D Aix-Marseille/França. Tendo em vista o exposto, 63 

o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao solicitado, conforme 64 

aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada da UFSC, nos 65 

termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. Ressaltamos que o apostilamento só 66 

será efetivado mediante a apresentação do selo consular no Diploma original do requerente. 67 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela 68 

aprovação dos termos do Parecer nº 313/2016/CPG. Item 7. Processo nº 038912/2016-82 - 69 

Solicitação de Marina Alves Lemos para reconhecimento do título de mestre na área de 70 

Desastres Naturais, conferido pela Kingston University/Reino Unido, sob relatoria do 71 

Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de 72 

Marina Alves Lemos para reconhecimento de seu título de Master of Science in Hazards and 73 

Disaster Management e, cujo diploma foi emitido em 03 de novembro de 2014 pela Kingston 74 

University. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer 75 

favorável ao solicitado, conforme aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Desastres 76 

Naturais da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. Ressaltamos 77 

que o apostilamento só será efetivado mediante a apresentação do selo consular no Diploma 78 

original da requerente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e 79 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 308/2016/CPG. Item 8. 80 

Processo nº 073442/2015-12 - Solicitação de Luiza de Oliveira Schmidt para 81 

reconhecimento do título de mestre na área de Geografia, título conferido pela 82 

Université de Lausanne/Suíça, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê 83 

de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Luiza de Oliveira Schmidt para 84 

reconhecimento de seu título de Master of Science in Geography e, cujo diploma foi emitido 85 

em agosto de 2015 pela Université de Lausanne/Suíça. Tendo em vista o exposto, o Comitê 86 

de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao solicitado, conforme aprovado pelo 87 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da 88 
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Resolução nº 10/CUN/97. Ressaltamos que o apostilamento só será efetivado mediante a 89 

apresentação do selo consular no Diploma original da requerente. Deliberação: A Câmara 90 

acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 91 

do Parecer nº 305/2016/CPG. Item 9. Processo nº 056125/2016-12 - Solicitação de Eliana 92 

Maria dos Santos Bahia Jacinto para reconhecimento do título de doutor na área de 93 

Ciência da Informação, título conferido pela Universidad Carlos III de Madrid, sob 94 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a 95 

solicitação de Eliana Maria dos Santos Bahia Jacinto para reconhecimento de seu título de 96 

Doctora en Documentación: Archivosy Bibliotecas em el Entorno Digital e cujo diploma foi 97 

emitido em 07 de março de 2016 pela Universidad Carlos III de Madrid/ Espanha. Tendo em 98 

vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao solicitado, 99 

conforme aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFSC, 100 

nos termos dos artigos 84 a 98 da Resolução nº 10/CUN/97. Ressaltamos que o apostilamento 101 

só será efetivado mediante a apresentação do selo consular no Diploma original da 102 

requerente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 103 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 297/2016/CPG. Item 10. Processo nº 104 

038470/2016-74 - Solicitação de Ludovic Patrick Picot para reconhecimento do título de 105 

mestre na área de Linguística, conferido pela Université d’ Avignon et des Pays de 106 

Vaucluse/França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação 107 

de Títulos analisou a solicitação de Ludovic Patrick Picot para reconhecimento de seu título 108 

de Mestre em Letras e, cujo diploma foi emitido em 27 de janeiro de 2015 pela Université d’ 109 

Avignon et des Pays de Vaucluse/França. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação 110 

de Títulos encaminha parecer favorável ao reconhecimento do solicitado, conforme aprovado 111 

pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da 112 

Resolução nº 10/CUN/97. Ressaltamos que o apostilamento só será efetivado mediante a 113 

apresentação de selo consular no Diploma original do requerente. Deliberação: A Câmara 114 

acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 115 

do Parecer nº 303/2016/CPG. Item 11. Processo nº 049829/2015-58 - Solicitação de Isabela 116 

Figueroa para reconhecimento do título de doutor na área de Direito, conferido pela 117 

Universidad Andina Simón Bolívar/Equador, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 118 

Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Isabela Figueroa para 119 

reconhecimento de seu título de Doctora en Estudios Culturales Latinoamericanos e cujo 120 

diploma foi emitido em 26 de maio de 2015 pela Universidad Andina Simón 121 

Bolivar/Equador. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha 122 

parecer favorável ao solicitado conforme aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em 123 

Direito da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. Ressaltamos 124 

que o apostilamento só será efetivado mediante a apresentação do selo consular no Diploma 125 

original da requerente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e 126 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 302/2016/CPG. Item 12. 127 

Processo nº 049827/2015-69 - Solicitação de Isabela Figueroa para reconhecimento do 128 

título de mestre na área de Direito, conferido pela Universidad Andina Simón 129 

Bolívar/Equador, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de Avaliação 130 

de Títulos analisou a solicitação de Isabela Figueroa para reconhecimento de seu título de 131 

Magister em Derecho Econômico e, cujo diploma foi emitido em 28 de julho de 1998 pela 132 

Universidad Andina Simon Bolivar/ Equador. Tendo em vista o exposto, o Comitê de 133 

Avaliação de Títulos encaminha parecer favorável ao solicitado, conforme aprovado pelo 134 

Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da 135 

Resolução nº10/CUN/97. Ressaltamos que o apostilamento só será efetivado mediante a 136 

apresentação do selo consular no Diploma original da requerente. Deliberação: A Câmara 137 

acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 138 

do Parecer nº 301/2016/CPG. Item 13. Processo nº 045207/2015-51 - Solicitação de 139 

Wander Trindade Venturini para reconhecimento do título de doutor na área de 140 
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Administração, conferido pela Universidad de Salamanca/Espanha, sob relatoria do 141 

Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de 142 

Wander Trindade Venturini para reconhecimento de seu título de Doctor en Economia de la 143 

Empresa e, cujo diploma foi emitido em 05 de outubro de 2011, pela Universidad de 144 

Salamanca/Espanha. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha 145 

parecer favorável ao solicitado, conforme aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em 146 

Administração da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. 147 

Ressaltamos que o apostilamento só será efetivado mediante a apresentação do selo consular 148 

no Diploma original do requerente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 149 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 300/2016/CPG. 150 

Item 14. Processo nº 045210/2015-74 - Solicitação de Mariana de Souza Fustinoni 151 

Venturini de reconhecimento do título de Doutorado na área de Administração, 152 

conferido pela Universidad de Salamanca/Espanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação 153 

de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Mariana de Souza 154 

Fustinoni Venturini para reconhecimento de seu título de Doctor en Economia de la Empresa 155 

e, cujo diploma foi emitido em 29 de outubro de 2012 pela Universidad de Salamanca/ 156 

Espanha. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer 157 

favorável ao solicitado, conforme aprovado pelo Programa de Pós-Graduação em 158 

Administração da UFSC, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. 159 

Ressaltamos que o apostilamento só será efetivado mediante a apresentação do selo consular 160 

no Diploma original da requerente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 161 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 299/2016/CPG. 162 

Item 15. Processo nº 048697/2016-28 - Solicitação de Eduardo Blanco para 163 

reconhecimento do título de Mestrado na área de Engenharia de Transportes e Gestão 164 

Territorial, conferido pela ParisTech/França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 165 

Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Eduardo Blanco para 166 

reconhecimento de seu título de Master de Sciences et Technologies – Mention Génie de la 167 

Mobilité Durable,  cujo diploma foi emitido em 08 de dezembro de 2014 pela 168 

ParisTech/França. No entanto, a Resolução nº 3, de 22/06/2016, homologada pelo Ministério 169 

da Educação, dispõe sobre as novas normas referentes ao reconhecimento de diplomas de 170 

cursos de pós-graduação stricto sensu expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino 171 

superior. A Resolução busca enfatizar não mais o mérito dos trabalhos de conclusão, mas sim 172 

a instituição na qual o solicitante obteve seu diploma. A ParisTech, de acordo com o The 173 

World University Rankings da Times-Higher Education de 2016-2017 ocupa a nona posição 174 

entre as melhores universidades da França e encontra-se na 350ª posição entre as 175 

universidades no mundo, o que evidencia o prestígio da instituição na qual a solicitante 176 

realizou o seu mestrado. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos 177 

encaminha parecer favorável ao reconhecimento do título de Mestre obtido por Eduardo 178 

Blanco na ParisTech/França, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. 179 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela 180 

aprovação dos termos do Parecer nº 304/2016/CPG. Item 16. Processo nº 045624/2016-84 - 181 

Solicitação de Miguel Ângelo Pereira Dinis para reconhecimento do título de mestre na 182 

área de Ciência da Computação, conferido pela Universidad de Sevilla/Espanha, sob 183 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos.  O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a 184 

solicitação de Miguel Ângelo Pereira Dinis para reconhecimento de seu título de Mestre, cujo 185 

diploma foi emitido em 22 de dezembro de 2010 pela Universidad de Sevilla/Espanha. Após 186 

análise, o referido comitê constatou que a comissão designada pela coordenação do Programa 187 

de Pós-Graduação em Ciência da Computação, composta dos professores doutores Raul 188 

Sidnei Wazlawick, Patrícia Vilain e Ricardo Pereira e Silva, emitiu parecer contrário à 189 

revalidação do título, o que foi aprovado pelo Colegiado daquele Programa em 24/09/2016. 190 

Consta do parecer que a dissertação apresenta uso inadequado do referencial teórico. A 191 

Comissão verificou também a falta de maior rigor metodológico na investigação, fragilidade 192 
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da argumentação teórica na proposta apresentada e inconsistência e generalidade das 193 

conclusões. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos endossa o parecer 194 

contrário ao reconhecimento do título de Mestre, de acordo com a manifestação do Programa 195 

de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFSC. Deliberação: A Câmara 196 

acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 197 

do Parecer nº 311/2016/CPG. Item 17. Processo nº 049824/2015-25 - Solicitação de Isabela 198 

Figueroa para reconhecimento do título de Mestrado na área de Direito, conferido pela 199 

University of Calgary/Canadá, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê 200 

de Avaliação de Títulos analisou a solicitação de Isabela Figueroa para reconhecimento de 201 

seu título de Mestre, cujo diploma foi emitido em 22 de dezembro de 2010 pela University of 202 

Calgary/Canadá. Após análise, o referido comitê constatou que a comissão designada pela 203 

coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito, composta dos professores doutores 204 

Rogério Silva Portanova, Everton Neves Gonçalves e Joana Stelzer, emitiu parecer contrário 205 

à revalidação do título, o que foi aprovado pelo Colegiado daquele Programa em 24/10/2016. 206 

O parecer contrário havia sido feito originalmente considerando-se o fato de que não havia 207 

correspondência entre os créditos de disciplinas na comparação entre os programas de pós-208 

graduação da University of Calgary e o programa de pós-graduação em direito da UFSC. O 209 

comitê de títulos solicitou então que o mérito da dissertação fosse avaliado. No entanto, a 210 

Resolução nº 3, de 22/06/2016, homologada pelo Ministério da Educação, dispõe sobre as 211 

novas normas referentes ao reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação stricto 212 

sensu expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. A Resolução busca 213 

enfatizar não mais o mérito dos trabalhos de conclusão, mas sim a instituição na qual o 214 

solicitante obteve seu diploma. A University of Calgary, de acordo com o The World 215 

University Rankings da Times-Higher Education de 2016-2017 ocupa a oitava posição entre 216 

as melhores universidades do Canadá e encontra-se na 195ª posição entre as universidades no 217 

mundo, o que evidencia o prestígio da instituição na qual a solicitante realizou o seu 218 

mestrado. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos encaminha parecer 219 

favorável ao reconhecimento do título de Mestre obtido por Isabela Figueroa na University of 220 

Calgary/Canadá, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução nº 10/CUN/97. Deliberação: A 221 

Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos 222 

termos do Parecer nº 310/2016/CPG. Item 18. Processo nº 053903/2016-11 - Alteração de 223 

cronograma do Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Domiciliar, sob relatoria do 224 

Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê informou que se trata da 225 

proposta de abertura do Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Domiciliar, encaminhado 226 

pelo Departamento de Saúde Pública (CCS), a ser coordenado pela Profa. Marta Inez 227 

Machado Verdi. O curso será oferecido em parceria com o Ministério da Saúde, através do 228 

Programa Nacional de Formação e Educação Permanente em Atenção Domiciliar. Tem como 229 

objetivo formar, em nível de aperfeiçoamento, profissionais de saúde de nível superior e 230 

gestores da Atenção Domiciliar ou da Atenção Básica, competentes para o processo de 231 

implantação e gerenciamento do Serviço de Atenção Domiciliar. O Comitê analisou a 232 

solicitação de alteração de cronograma do curso e esta atende a todas as exigências da 233 

legislação vigente. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou 234 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 295/2016/CPG. Item 19. Processo 235 

nº 55171/2016-02 - Normas de Credenciamento do Mestrado Profissional em 236 

Administração Universitária, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 237 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu 238 

parecer favorável à aprovação das normas de credenciamento do Mestrado Profissional em 239 

Administração Universitária. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê 240 

e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 20. 241 

Processo nº 31910/2016-62 - Solicitação de recredenciamento do professor Valmir Luiz 242 

Stropasolas do Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas, sob relatoria do 243 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 244 
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Recredenciamento de Docentes. O Comitê apresentou parecer favorável à homologação do 245 

recredenciamento do professor Valmir Luiz Stropasolas na categoria de Colaborador para 246 

orientação em nível de mestrado pelo período de vigência de 30/07/16 à 29/07/19. 247 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela 248 

aprovação dos termos do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 21. Processo nº 73005/2016-80 - 249 

Solicitação de recredenciamento da professora Maria Eliza Nagel Hassemer do 250 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, sob relatoria do Comitê de 251 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 252 

Docentes. O Comitê apresentou parecer favorável à homologação do recredenciamento da 253 

professora Maria Eliza Nagel Hassemer na categoria de Permanente para orientação em nível 254 

de mestrado e doutorado pelo período de vigência de 01/01/16 à 31/12/18. Deliberação: A 255 

Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos 256 

termos do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 22. Processo nº 72500/2016-71 - Solicitações de 257 

credenciamento de professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 258 

Elétrica, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 259 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê apresentou parecer favorável 260 

à homologação do credenciamento dos professores Márcio Holsbach Costa e Miguel Moreto 261 

na categoria de Permanente para orientação em nível de mestrado e doutorado  pelo período 262 

de 08/09/16 à 31/12/17. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e 263 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 23. 264 

Processo nº 71064/2016-13 - Solicitação de credenciamento da professora Beatriz 265 

Kopschitz Bastos do Programa de Pós-Graduação em Inglês, sob relatoria do Comitê de 266 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 267 

Docentes. O Comitê apresentou parecer favorável à homologação do credenciamento da 268 

professora Beatriz Kopschitz Bastos na categoria de Colaborador para orientação em nível de 269 

mestrado pelo período de vigência de 28/08/15 à 31/07/16. Deliberação: A Câmara 270 

acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 271 

do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 24. Processo nº 65190/2016-39 - Solicitação de 272 

credenciamento da professora Aline Lemos Pizzio do Programa de Pós-Graduação em 273 

Linguística, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 274 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê apresentou parecer favorável 275 

à homologação do credenciamento da professora Aline Lemos Pizzio na categoria de 276 

Colaborador para orientação em nível de mestrado pelo período de vigência de 01/09/2016 à 277 

30/08/2019. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 278 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 25. Processo nº 279 

69957/2016-07 - Solicitação de credenciamento da professora Mihaela Loredana 280 

Balilescu do Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada, sob relatoria 281 

do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 282 

Recredenciamento de Docentes. O Comitê apresentou parecer favorável à homologação do 283 

credenciamento da professora Mihaela Loredana Balilescu na categoria de Colaborador para 284 

orientação em nível de mestrado pelo período de vigência de 25/10/2016 à 24/10/2019. 285 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela 286 

aprovação dos termos do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 26. Processo nº 69962/2016-10 - 287 

Solicitação de credenciamento do professor Gonzalo Fiz Pontiveros do Programa de 288 

Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada, sob relatoria do Comitê de Análise de 289 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 290 

Comitê apresentou parecer favorável à homologação do credenciamento do professor 291 

Gonzalo Fiz Pontiveros na categoria de Colaborador para orientação em nível de mestrado 292 

pelo período de vigência de 25/10/2016 à 24/10/2019. Deliberação: A Câmara acompanhou o 293 

voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 294 

307/2016/CPG. Item 27. Processo nº 69967/2016-34 - Solicitações de credenciamento de 295 

professores do Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada, sob 296 
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relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 297 

Recredenciamento de Docentes. O Comitê apresentou parecer favorável à homologação do 298 

credenciamento dos professores Jónatan Herrera Fernández e Vinícius Viana Luiz Albani no 299 

corpo de permanente, do Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura e Aplicada para 300 

orientação em nível de mestrado pelo período de vigência de 25/10/16 à 24/10/19. 301 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela 302 

aprovação dos termos do Parecer nº 307/2016/CPG. Item 28. 303 

Mem.1/CCPGANT/CFH/2016 - Solicitações de recredenciamento de professores do 304 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia, sob relatoria do Comitê de Análise de 305 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 306 

Comitê apresentou parecer favorável à homologação do recredenciamento dos professores 307 

acima relacionados na forma que segue: Recredenciamento do professor Alberto Groisman 308 

na categoria de Colaborador para orientação de Mestrado e Doutorado pelo período de 309 

vigência: 01/01/2017 à 31/12/2019. Recredenciamento na categoria de Permanente para 310 

orientação de Mestrado e Doutorado dos professores Alícia Norma Gonzalez De Castells, 311 

Antonella Maria Imperatriz Tassinari, Carmen Silvia Rial, Edviges Marta Ioris, Esther Jean 312 

Langdon, Evelyn Martina Schuler Zea, Ilka Boaventura Leite, José Antonio Kelly 313 

Luciani,Maria Eugênia Dominguez, Marnio Teixeira Pinto, Miriam Furtado Hartung, Miriam 314 

Pillar Grossi, Oscar Calavia Saez, Rafael José de Menezes Bastos, Rafael Victorino Devos, 315 

Scott Correll Head, Sonia Weidner Maluf, Theophilos Rifiotis e Vania Zikan Cardoso pelo 316 

período de vigência: 01/01/2017 à 31/12/2019. Recredenciamento dos professores Gabriel 317 

Coutinho Barbosa, Jeremy Paul Jean Loup Deturche, Letícia Maria Costa da Nóbrega 318 

Cesarino e Viviane Vedana na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado 319 

pelo período de vigência: 01/01/2017 à 31/12/2019. Deliberação: A Câmara acompanhou o 320 

voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 321 

307/2016/CPG. Item 29. Minuta da Resolução que rege os programas de pós-graduação 322 

stricto sensu. A Câmara discutiu alguns pontos da referida Resolução, a qual continuará 323 

sendo em debate em reunião subsequente. Inclusão de pauta: Processo nº 047141/2015-33 - 324 

Solicitação de Maria Cláudia Evangelista Pereira para reconhecimento do título de 325 

Mestrado na área de Administração, conferido pela Universidad de Alcalá/Espanha, sob 326 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O Comitê de Avaliação de Títulos analisou a 327 

solicitação de Maria Cláudia Evangelista Pereira para reconhecimento de seu título de 328 

Mestre, cujo diploma foi emitido em 27 de dezembro de 2012 pela Universidad de 329 

Alcalá/Espanha. Após análise, o referido comitê constatou que a comissão designada pela 330 

coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração, composta dos professores 331 

doutores Rudimar Antunes da Rocha, Luiz Salomão Ribas Gomes e Martin de La Martiniére 332 

Petroll, emitiu parecer contrário à revalidação do título. Merece ser reforçado ainda que o 333 

título obtido pela requerente é próprio de Master, e não um título oficial, significando que não 334 

traz ao portador do título condições de acesso ao doutorado. Assim não é equivalente ao 335 

mestrado brasileiro. Tendo em vista o exposto, o Comitê de Avaliação de Títulos endossa o 336 

parecer contrário ao reconhecimento do título de Mestre, de acordo com a manifestação do 337 

Programa de Pós-Graduação em Administração da UFSC. Deliberação: A Câmara 338 

acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 339 

do Parecer nº 312/2016/CPG. Finalizada a pauta administrativa, a presidente em exercício 340 

agradeceu a presença de todos e deu por encarrada a sessão, a qual foi filmada para embasar 341 

os atos desta Câmara e poderá ser consultada, através do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-342 

pos-graduacao-2/videos-cpg/. Para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos 343 

Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se achada conforme e aprovada, 344 

será assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 24 de 345 

novembro de 2016. 346 
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