
 

 

 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – TRINDADE – CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONES: (48) 3721-7302 - 3721-7303 – 3721-4916 

e-mail:conselhos@contato.ufsc.br 

 

 

ATA DA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara de 

Pós-Graduação realizada em 27 de 

outubro de 2016, às 9 horas, na sala 

Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, reuniu-1 

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

convocada por meio do Memorando Circular nº 28/2016/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: Ana Carolina de Oliveira Costa, Alex Pires de Oliveira Nuñer, Yara 6 

Maria Rauh Müller, Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, Vanderlei Gageiro Machado, 7 

Maria Lucia de Barros Camargo, Rosângela Hammes Rodrigues, Luiz Guilherme Antonacci 8 

Roberto Wu, Josimari Telino de Lacerda, Izabel Cristina Santos Almeida, José Alonso Borba, 9 

Cíntia Soares, Carlos Loch, Fernando Antônio Forcellini, William Gérson Matias, Rosângela 10 

Schwarz Rodrigues e Tcharles Gonçalves Schmidt. A presidência da sessão coube ao Pró-11 

Reitor de Pós-Graduação, professor Dr. Sérgio Fernando Torres de Freitas, que 12 

cumprimentou a todos e justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Fernanda Barbosa 13 

Lima Christian, Cristina Scheibe Wolff, Tânia Beatriz C. Pasa, Alessandra de Linhares 14 

Jacobsen, Roberto Carlos dos Santos Pacheco e Maria Angeles Lobo Recio. Ato contínuo, o 15 

senhor presidente fez a conferência do quórum e instalou a reunião. Após a leitura da ordem 16 

do dia, seguiu-se a discussão e a votação das matérias dela constantes, consoante consignado 17 

adiante. Item 1. Informes: O Prof. Sérgio abriu a sessão comunicando que o MEC emitiu 18 

Portaria indicando que as universidades deveriam estabelecer política de cotas para a Pós-19 

graduação; até onde pôde entender, não há cota para estudantes oriundos de escolas públicas. 20 

A cota se destina aos grupamentos de etnia e pessoas com deficiência. Formou-se uma 21 

comissão que envolveu a SAAD e a PROPG para fazer esse estudo inicial, com reuniões em 22 

que foram discutidos diversos aspectos, incluindo se seria adequado ter uma política de cotas 23 

para estes grupamentos. O entendimento inicial, que justificaria essas cotas, é que nossos 24 

alunos negros e de outras etnias, estão terminando os cursos com IAA médio inferior aos dos 25 

demais grupamentos. Embora com diploma em mãos, o déficit de conhecimento não foi 26 

totalmente resolvido pelo seu trajeto de graduação, e teoricamente eles têm menos chances de 27 

passar pelos processos seletivos de mestrado e doutorado. Não havia um diagnóstico da 28 

porcentagem destes grupamentos dentro da Universidade. No primeiro momento, a PROPG 29 

fez o levantamento dos alunos que se inscreveram para os processos de seleção em 2016, 30 

identificando 15,25% de inscritos, com uma proporção atualizada da população negra do 31 

IBGE é de 15,34% no estado. Num segundo momento foi levantada a proporção entre os 32 

alunos regulares; a média geral de negros na UFSC é superior à média da população de 33 

negros de SC, com 15,97% de negros matriculados. Temos hoje 32 dos 82 programas que já 34 

estão acima desta média populacional. Apesar de haver esse déficit identificado pelo IAA 35 

médio da graduação, estudantes negros têm conseguido acessar os programas de Pós-36 

graduação. Pela política de cotas e pelo próprio entendimento da SAAD, precisaríamos ainda 37 

garantir uma política de cotas para ingresso nestes outros programas que estão desiguais, 38 
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utilizando-se o exemplo do Programa de Pós-graduação em Antropologia, que já possui uma 39 

política de cotas e tem 43,8% de negros no programa. Se os cursos quiserem colocar em seus 40 

editais, políticas de cotas, eles têm liberdade para fazê-lo. Foi consenso a estipulação de uma 41 

quantidade mínima, juntamente com uma comissão de verificação fixa para todos os alunos, 42 

independente dos programas. O prof. Sérgio lembrou que esta discussão já está sedimentada 43 

pelo STF, em que a definição se dá pelo fenótipo, citando ainda um dos militantes mais 44 

conhecidos da política de cotas, Frei Damião, que afirma que a pessoa é discriminada pela 45 

aparência, não pelo seu sangue. Em havendo a adoção da política de cotas, a comissão 46 

defende a formação de comitês para identificação obrigatória de etnia e comissão de 47 

acompanhamento do resultado/impacto desta ação. Em relação aos deficientes, o número de 48 

alunos portadores de deficiência física é relativamente pequeno, autodeclarados são 72 49 

apenas. Em conversa com os coordenadores visualizamos uma variação em questão de grau 50 

de deficiência. Devem-se garantir condições de permanência para os deficientes, oferecer 51 

infraestrutura e equipamentos que os coloquem em condição de iguais aos outros alunos dos 52 

programas. Discutimos a possibilidade de criar prêmio para que todo ano escolhêssemos um 53 

trabalho que refletisse a melhor proposta de inclusão para deficientes para universidade. É 54 

isso que eu trago para discussão. Profª Rosângela: especialmente esta questão do CED, é um 55 

problema também da graduação, estamos há 7 anos tentando a reforma do prédio, não é falta 56 

de vontade do centro, é uma reforma inviável. Eu não vejo que estes problemas de acesso de 57 

rampa e elevador seja problema apenas da Pós, é um problema de toda a universidade. A 58 

questão visual, a BU tem uma ferramenta de suporte aos deficientes visuais. Essa cota se 59 

aplicará a bolsa? Temos que ver os desdobramentos e tirar os problemas que não são 60 

exclusivos da Pós-graduação, questão de ingresso, questão de bolsas e afins. Prof. Sérgio: a 61 

questão da infraestrutura, entendemos que a entrada de cotas na pós-graduação seria mais um 62 

indutor das reformas estruturais que a universidade precisará fazer para melhorar a 63 

acessibilidade. O programa não faria nada de efetivo, esta ação serviria como pressão para 64 

que as reformas relativas as acessibilidades sejam executadas com mais emergência. Em 65 

relação a bolsas, é claro, uma vez que eu aceito 15% de alunos, se eu faço uma entrada com 66 

12 alunos, estes 15% será 2, isso não chegou a ser discutido, a comissão delegou a CPG este 67 

ponto. Prof. Elisandro: uma pergunta rápida. Os alunos de escolas públicas, ou melhor, 68 

universidades públicas. Na verdade, não foi considerada uma categoria de cotas? Prof. 69 

Sérgio: não foi considerada porque eles já usaram das cotas para a graduação e a maioria dos 70 

inscritos são oriundos de Universidades Públicas. Profª. Maria Lúcia: nosso programa 71 

entende que não é cabível no nível de pós-graduação fazer sistema de cotas, até porque já são 72 

todos profissionais e titulados, aquela ação afirmativa já aconteceu, nosso colegiado defende 73 

a manutenção do mérito como critério de ingresso. Isso não prejudica a população negra que 74 

deseja ingressar no nosso programa. Prof. Sérgio: eu ainda não fiz essa análise para ver em 75 

quais programas os negros se concentram. Precisaríamos de uma análise longitudinal para ver 76 

se há uma tendência por campo de conhecimento e conceito do curso. Prof. Wiliam: 77 

primeiramente eu queria solicitar ao pró-reitor que envie esta tabela para que possamos 78 

avalia-la. Segundo, o ano passado foi instituído o comitê de ações afirmativas da 79 

universidade, até o momento este comitê não se reuniu, isso seria mais uma questão para esse 80 

comitê avaliar, então é uma iniciativa interessante esta avaliação, e este comitê não se reuniu 81 

e não apresentou proposta nenhuma para este tipo de situação. Temos várias dúvidas em 82 

relação a esta questão, em nível de graduação ela é bem clara, na pós-graduação ela se depara 83 

com questões até de viabilidade, não é questão só do mérito, ou seja, independe se é negro ou 84 

branco, ele tem um caminho mais facilitado ou não. Na pós-graduação temos outras questões 85 

envolvidas, a escolha de linha ou aceite do orientador. Eu acho que é plenamente viável. 86 

Deste total que vimos, temos que avaliar com mais detalhes estes dados. Quando se fala em 87 

negro, parto e indígenas, qual que é a população de pardos? Qual que é a população dos 88 

indígenas? Temos que ter estes dados. Eu vejo no CTC poucos deste grupamento. Prof. 89 

Sérgio: 75% dos negros na Pós-graduação são pardos. O que reflete a nossa população total 90 
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que é muito maior em pardos do que em negros. Esta discussão da pós-graduação sempre foi 91 

permeada pelo mérito, as políticas de ações afirmativas são compensatórias. A decisão de 92 

abrir cotas na pós-graduação é política, onde você abre mão do critério do mérito, para adoçar 93 

o critério de aceleração do déficit criado pelo histórico de discriminação. Mesmo que 94 

façamos mais estudos, teremos que definir em algum momento qual será a política. Ter cotas 95 

ou não ter cotas por exemplo. Eu acho que precisamos esta discussão entre os programas, 96 

pois basicamente não pensamos muito sobre isso até hoje, uma parte desse atraso saiu do fato 97 

de que essa orientação emitida pelo MEC foi muito próxima ao final do governo Dilma, e o 98 

ministro que assumiu informou que suspenderia esta portaria, mas não o fez. É necessário o 99 

aprofundamento desta discussão, todos os detalhamentos são possíveis de ajustes. Numa 100 

enquete rápida e informal, 5 se manifestaram favoráveis, 4 contrários e 3 sem opinião sobre a 101 

política de cotas. Profª Rosangela: A sugestão seria mapear quais programas já contemplam 102 

as vagas solicitadas para cotas deveriam obter tratamento diferenciado. Levando aos 103 

programas, incentivos para que a política de cotas possa ser implementada, sem prejuízo ao 104 

programa. Item 2. Homologação das modificações na minuta da resolução que rege os 105 

programas de pós-graduação stricto sensu decididas na reunião extraordinária da CPG de 106 

20/10/16. Prof. Sérgio informou que não houve quórum na reunião da CPG do dia 20/10/16, 107 

mas os presentes discutiram vários pontos da resolução. Os conselheiros receberão os pontos 108 

da resolução discutidos na reunião e marcou-se nova reunião extraordinária com este único 109 

assunto em pauta para o dia 17/11/16. Item 3. Processo nº 061127/2016-23 - Alteração do 110 

Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, sob relatoria do 111 

Conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. Este processo foi encaminhado para 112 

diligência, para adequação do texto do regimento interno conforme sugestões do relator. Item 113 

4. Solicitação nº 065645/2016 - Alteração do Regimento Interno do Programa de Pós-114 

Graduação em Química, sob relatoria do Conselheiro William Gérson Matias. O Relator 115 

exarou parecer favorável às alterações referente ao Regimento Interno do Programa de Pós-116 

Graduação em Química (PPGQ). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 117 

relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 293/2016/CPG. 118 

Item 5. Processo nº 062057/2016-21 - Alteração do Regimento Interno do Programa de 119 

Pós-Graduação em Ciência dos Alimentos, sob relatoria do Conselheiro Carlos Loch. O 120 

Relator leu seu parecer favorável, considerando o exposto e levando em conta que não 121 

houveram alterações efetivas a não ser a mudança do sistema trimestral para o semestral. 122 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido relator e votou por unanimidade pela 123 

aprovação dos termos do Parecer nº 290/2016/CPG. Item 6. Processo nº 033512/2014-19 - 124 

Resolução normativa para Afastamento de Docente, sob relatoria da Conselheira Maria 125 

Lúcia de Barros Camargo. O processo foi encaminhado para diligência para complementação 126 

de informações. Item 7. Processo nº 028886/2016-84 - Defesa fora de prazo da doutorada 127 

Silvia Giselle Ibarra Ozcariz do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, sob 128 

relatoria do Conselheiro Roberto Wu. O Relator expôs que o processo foi encaminhado à 129 

CPG pela requerente em resposta à decisão emitida pelo Conselho de Ciências da Saúde, 130 

relativo ao pedido de defesa de tese de doutorado fora do prazo. Após análise e por 131 

considerar que a tese de doutorado tem qualidade e mérito, como atestado pela publicação de 132 

artigo em revista da área e pelas diversas avaliações que constam no processo, e que as 133 

soluções apresentadas pelo PPGSC implicam em prejuízo para a requerente, para o próprio 134 

Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, para a UFSC e para a Capes, apresentou 135 

parecer favorável ao recurso da requerente, sugeriu que a autorização para a defesa da tese 136 

fora do prazo em situação de excepcionalidade seja concedida, e que esta possa ser defendida 137 

em um prazo de 30 (trinta) dias após a decisão da Câmara de Pós-graduação. Deliberação: A 138 

Câmara acompanhou o voto do relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 139 

do Parecer nº 274/2016/CPG. Item 8. Processo nº 59995/2016-43 - Criação das disciplinas 140 

“Manejo e ciência de animais de laboratório e “Metodologia Científica Aplicada às 141 

Ciências Biomédicas” do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências 142 
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Fisiológicas, sob relatoria da Conselheira Yara Maria R. Müller. A Relatora apresentou 143 

parecer favorável à solicitação de criação da disciplina intitulada “Manejo e ciência de 144 

animais de Laboratório”, tipo eletiva, com 3 (três) créditos, carga horária: 45h/a, oferecida 145 

para: mestrado/doutorado. Ainda, votou favoravelmente para criação da disciplina 146 

“Metodologia Científica Aplicada às Ciências Biomédicas”, do tipo eletiva, com 3 (três) 147 

créditos, carga horária: 45h/a, oferecida para: mestrado/doutorado. Deliberação: A Câmara 148 

acompanhou o voto do referido relator e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 149 

do Parecer nº 291/2016/CPG. Item 9. Processo nº 022637/2016-85 - Solicitação de 150 

reconhecimento do título de mestre de Emanuele de Cássia Azevedo na área de Design, 151 

conferido pela ELISAVA – Escola Superior de Disseny, sob relatoria do Comitê de 152 

Avaliação de Títulos. A Comissão exarou parecer desfavorável à solicitação de 153 

reconhecimento do título de Máster en Investigación para el diseño y la innovación conferido 154 

a Emanuele de Cássia Azevedo pela Universitat Pompeu Fabra e ELISAVA na Espanha, cujo 155 

diploma foi emitido em 30 de setembro de 2012, endossando a manifestação do Programa de 156 

Pós-Graduação em Design contrária ao pleito. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 157 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 158 

277/2016/CPG. Item 10. Processo nº 034532/2016-79 - Solicitação de reconhecimento do 159 

título de mestre de Ruben Bentes de Oliveira Acevedo na área de Ciência e Engenharia 160 

de Materiais, conferido pela Université Toulouse 3/França, sob relatoria do Comitê de 161 

Avaliação de Títulos. A Comissão exarou parecer desfavorável à solicitação de 162 

reconhecimento do título de Master 2 Recherche Science des Materiaux, Nanomateriaux, 163 

Multimateriaux conferido a Ruben Bentes de Oliveira Acevedo pela Université Toulouse III 164 

na França, cujo diploma foi emitido em 03 de dezembro de 2014, endossando a manifestação 165 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais contrária ao pleito. 166 

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

aprovação dos termos do Parecer nº 280/2016/CPG. Item 11. Processo nº 036899/2016-27 - 168 

Solicitação de reconhecimento do título de mestre Fabiana Roeder na área de 169 

Administração, conferido pela Universidade do Algarve/Portugal, sob relatoria do Comitê 170 

de Avaliação de Títulos. A Comissão exarou parecer favorável à solicitação de 171 

reconhecimento do título de mestre conferido a Fabiana Roeder pela Universidade do 172 

Algarve/Portugal, cujo diploma foi emitido em 22 de setembro de 2014 e conforme 173 

aprovação do Programa de Pós-Graduação em Administração, nos termos dos artigos 84 a 89 174 

da Resolução Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 175 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 176 

281/2016/CPG. Item 12. Processo nº 026223/2016-25 - Solicitação de reconhecimento do 177 

título de mestre de Lúcia Maria Quevedo Antúnez Maciel na área de Direito, conferido 178 

pela Universidad de la Republica/Uruguay, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. 179 

A Comissão exarou parecer desfavorável à solicitação de reconhecimento do título de 180 

Magister em Derecho conferido a Lúcia Maria Quevedo Antúnez Maciel pela Universidad de 181 

la Republica/Uruguai, cujo diploma foi emitido em 29 de maio de 2015 e conforme 182 

aprovação do Programa de Pós-Graduação em Direito, nos termos dos artigos 84 a 89 da 183 

Resolução Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 184 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 278/2016/CPG. 185 

Item 13. Processo nº 047665/2015-24 - Solicitação de reconhecimento do título de doutor 186 

de Fernando Alberto Marengo Rodriguez na área de Engenharia Elétrica, conferido 187 

pela Universidad Nacional de Rosário/Argentina, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 188 

Títulos. O Comitê exarou parecer favorável à solicitação de reconhecimento do título de 189 

doctor em Ingeniería conferido a Fernando Alberto Marengo Rodriguez pela Universidad 190 

Nacional de Rosário na Argentina, cujo diploma foi emitido em 19 de agosto de 2009 e 191 

conforme aprovação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, nos termos dos 192 

artigos 84 a 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou 193 

o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 194 
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276/2016/CPG.  Item 14. Processo nº 026847/2016-42 - Solicitação de reconhecimento do 195 

título de mestrado de Claudio Ernesto Ponce Saldias na área de Engenharia Elétrica, 196 

conferido pela Universidade de Tarapacá/Chile, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 197 

Títulos. A Comissão exarou parecer favorável à solicitação de reconhecimento do título de 198 

Magíster em Telecomunicaciones conferido a Claudio Ernesto Ponce Saldias pela 199 

Universidade de Tarapacá no Chile, cujo diploma foi emitido em 25 de janeiro de 2007 e 200 

conforme aprovação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, nos termos dos 201 

artigos 84 a 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou 202 

o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 203 

284/2016/CPG. Item 15. Processo nº 038472/2016-63 - Solicitação de reconhecimento do 204 

título de mestre de Maria Quitéria Paiva Cardoso Moráles Turcios na área de 205 

Linguística, conferido pela Université d’ Avignon et des Pays de Vaucluse/França, sob 206 

relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. A Comissão exarou parecer favorável à 207 

solicitação de reconhecimento do título de mestre em letras conferido a Maria Quitéria Paiva 208 

Cardoso Moráles Turcios pela Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse na França, cujo 209 

diploma foi emitido em 30 de janeiro de 2015 e conforme aprovação do Programa de Pós-210 

Graduação em Linguística, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução Normativa nº 211 

10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 212 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 287/2016/CPG. Item 16. Processo nº 213 

025504/2016-61 - Solicitação de reconhecimento do título de doutor de Georgina 214 

Vivanco na área de Educação Científica e Tecnológica, conferido pela Universidad de 215 

Santiago de Chile, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. A Comissão exarou 216 

parecer favorável à solicitação de reconhecimento do título de Doctor em Ciencias de la 217 

Educación Intercultural conferido a Georgina Vivanco pela Universidad de Santiago de 218 

Chile, cujo diploma foi emitido em 08 de outubro de 2015 e conforme aprovação do 219 

Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, nos termos dos artigos 220 

84 a 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto 221 

do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 222 

275/2016/CPG. Item 17. Processo nº 029810/2016-76 - Solicitação de reconhecimento do 223 

título de doutor de Nikola Carevic na área de Arquitetura e Urbanismo, conferido pela 224 

Universität Politécnica de Catalunya/Espanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação de 225 

Títulos. A Comissão exarou parecer favorável à solicitação de reconhecimento do título de 226 

doutor conferido a Nikola Carevic pela Universität Politécnica de Catalunya na Espanha, 227 

cujo diploma foi emitido em 19 de novembro de 2012 e conforme aprovação do Programa de 228 

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução 229 

Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e 230 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 289/2016/CPG. Item 18. 231 

Processo nº 052021/2016-39 - Solicitação de reconhecimento do título de doutor de Pablo 232 

Borges de Amorim na área de Engenharia Ambiental, conferido pela Technische 233 

Universität Dresden/Alemanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. A 234 

Comissão exarou parecer favorável à solicitação de reconhecimento do título de doutor 235 

conferido a Pablo Borges de Amorim pela Technische Universität Dresden na Alemanha, 236 

cujo diploma foi emitido em 11 de março de 2015 e conforme aprovação do Programa de 237 

Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução 238 

Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e 239 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 288/2016/CPG. Item 19. 240 

Processo nº 031714/2016-98 - Solicitação de reconhecimento do título de mestre de Fabio 241 

Silva Santos na área de Relações Internacionais, conferido pela Universidade d’Aix-242 

Marseille 1/França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. A Comissão exarou 243 

parecer desfavorável à solicitação de reconhecimento do título de mestre conferido a Fábio 244 

Silva Santos pela Universidade d’Aix-Marseille 1 na França, cujo diploma foi emitido em 14 245 

de março de 2011, endossando a manifestação do Programa de Pós-Graduação em Relações 246 
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Internacionais contrária ao pleito. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 247 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 279/2016/CPG. 248 

Item 20. Processo nº 045760/2015-93 - Solicitação de reconhecimento do título de doutor 249 

de Guilherme Perin na área de Engenharia Elétrica, conferido pela Université de 250 

Montpellier II/França, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. A Comissão exarou 251 

parecer favorável à solicitação de reconhecimento do título de doutor conferido a Guilherme 252 

Perin pela Université de Montpellier na França, cujo diploma foi emitido em 28 de julho de 253 

2014, e conforme aprovação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, nos 254 

termos dos artigos 84 a 89 da Resolução Normativa nº 10/CUn/97. Deliberação: A Câmara 255 

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

do Parecer nº 286/2016/CPG. Item 21. Processo nº 047564/2015-53 - Solicitação de 257 

reconhecimento do título de doutor de Carolina Brum Medeiros na área de Engenharia 258 

Elétrica, conferido pela McGill University/Canadá, sob relatoria do Comitê de Avaliação 259 

de Títulos. A Comissão exarou parecer favorável à solicitação de reconhecimento do título de 260 

doutor conferido a Carolina Brum Medeiros pela McGill University no Canadá, cujo diploma 261 

foi emitido em 27 de maio de 2015, e conforme aprovação do Programa de Pós-Graduação 262 

em Engenharia Elétrica, nos termos dos artigos 84 a 89 da Resolução Normativa nº 263 

10/CUn/97. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 264 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 285/2016/CPG. Item 22. Processo nº 265 

061401/2016-64 - Aprovação de abertura de Curso de Especialização em Saúde 266 

Coletiva, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados. O Comitê 267 

analisou o pedido e votou favoravelmente à abertura do Curso de Especialização em Saúde 268 

Coletiva, o qual foi encaminhado pelo Departamento de Saúde Pública. O curso será 269 

coordenado pelo professor Lúcio José Botelho. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto 270 

do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 271 

283/2016/CPG. Item 23. Processo nº 051456/2015-85 - Alteração de cronograma das 272 

disciplinas do Curso de Especialização nas Abordagens de Big-Data, Cloud, Modelagem 273 

e Predição em Sistemas Computacionais, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos 274 

de Cursos Conveniados. O Comitê relatou que a coordenação do curso solicitou readequação 275 

do cronograma com o objetivo de melhorar o aprendizado do aluno e aprovação na ordem de 276 

oferta das disciplinas: Modelagem e Avaliação de Desempenho de Sistemas, Predição, 277 

Engenharia de Software Modelagem Estatística, conforme consta no Parecer nº 278 

282/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 24. Processo nº 39995/2016-279 

27 - Solicitação do credenciamento da professora Juliana Salles Machado Bueno do 280 

Programa de Pós-Graduação em História, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas 281 

de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê 282 

emitiu parecer favorável ao pedido de credenciamento da professora Juliana Salles Machado 283 

Bueno na categoria de permanente para orientação em mestrado pelo período de vigência: 284 

13/07/16 à 01/04/17. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou 285 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 292/2016/CPG.  25. Processo nº 286 

45066/2016-57 - Solicitação de credenciamento do professor Maurício Rissi do Mestrado 287 

Profissional em Administração Universitária, sob relatoria do Comitê de Análise de 288 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 289 

Comitê emitiu parecer favorável ao pedido de credenciamento do professor Maurício Rissi na 290 

categoria de colaborador para orientação em nível de mestrado pelo período de vigência: 291 

01/01/17 à 31/12/19. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou 292 

por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 292/2016/CPG. Item 26. Processo 293 

nº 38458/2016-60 - Prorrogação de Credenciamento da professora Fabiana Botelho de 294 

M. Onofre do Programa de Pós-Graduação em Farmácia, sob relatoria do Comitê de 295 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 296 

Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao pedido de credenciamento da professora 297 

Fabiana Botelho de Miranda Onofre na categoria de colaborador para orientação em nível de 298 
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mestrado pelo período de vigência: 24/09/15 à 23/09/16. Deliberação: A Câmara 299 

acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos 300 

do Parecer nº 292/2016/CPG. Item 27. Processo nº 60570/2016-87 - Solicitações de 301 

Recredenciamento de professores do Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de 302 

Materiais, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 303 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê exarou parecer favorável ao 304 

pedido de recredenciamento dos professores do Programa de Pós Graduação em Ciência e 305 

Engenharia de Materiais: Alfredo Tibúrcio Nunes Pires, Aloisio Nelmo Klein, Ana Maria 306 

Maliska, André Avelino Pasa, Antônio Pedro Novaes de Oliveira, Carlos Augusto Silva de 307 

Oliveira, Carlos Enrique Niño Bohórquez, Carlos Renato Rambo, Celso Peres Fenandes, 308 

Cristiano Binder e Dachamir Hotza, na categoria de permanente para orientação em nível de 309 

mestrado e doutorado pelo período de vigência: 01/01/2017 a 31/12/2019;  Fabiano Raupp 310 

Pereira, Larissa Nardini Carli, Ricardo Antônio Francisco Machado, Thiago Ferreira da 311 

Conceição e Valdir Soldi, na categoria de colaborador para orientação em nível de mestrado e 312 

doutorado pelo período de vigência: 01/01/2017 a 31/12/2019; Gean Vitor Salmoria, 313 

Guilherme Mariz de Oliveira Barra, Hazim Ali Al-Qureshi, João Batista Rodrigues Neto, 314 

João Cardoso de Lima, José Daniel Biasoli de Mello, Márcio Celso Fredel, Orestes Estevan 315 

Alarcon, Paulo Antônio Pereira Wendhausen e Valderes Drago,  na categoria de permanente 316 

para orientação em nível de mestrado e doutorado pelo período de vigência: 01/01/2017 a 317 

31/12/2019. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por 318 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 292/2016/CPG. Item 28. Processo nº 319 

58219/2016-26 - Solicitação de credenciamento do professor Márcio Markendorf do 320 

Programa de Pós-Graduação em Literatura, sob relatoria do Comitê de Análise de 321 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 322 

Comitê emitiu parecer favorável ao pedido de credenciamento do professor Márcio 323 

Markendorf na categoria de permanente para orientação em nível de mestrado pelo período 324 

de vigência: 27/10/2016 à 01/01/2017. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do 325 

referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 326 

292/2016/CPG. Item 29. Processo nº 62843/2016-28 - Solicitação de credenciamento do 327 

professor Eslley Scatena Gonçales do Mestrado Profissional em Ensino de Física, sob 328 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 329 

Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao pedido de 330 

credenciamento do professor Eslley Scatena Gonçales na categoria de permanente para 331 

orientação em nível de mestrado pelo período de vigência: 01/10/2016 à 31/09/2019. 332 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela 333 

aprovação dos termos do Parecer nº 292/2016/CPG. Item 30. Processo nº 61348/2016-00 - 334 

Solicitação de credenciamento de professores do Mestrado Profissional em Propriedade 335 

Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, sob relatoria do Comitê de 336 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 337 

Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao pedido de credenciamento dos professores 338 

Eduardo Luiz Gasnhar Moreira e Rolf Hermann Erdmann na categoria de permanente para 339 

orientação em nível de mestrado pelo período de 13/09/2016 à 13/09/2019. Ainda, 340 

homologou o credenciamento do professor Araken Alves de Lima na categoria de 341 

colaborador para orientação em nível de mestrado pelo período de 13/09/2016 à 13/09/2019. 342 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela 343 

aprovação dos termos do Parecer nº 292/2016/CPG. Inclusões em pauta: Processo nº 344 

38875/2016-11 - Normas de Credenciamento do Programa de Pós-Graduação em 345 

Letras/Inglês e Literatura Correspondente, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas 346 

de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável 347 

ao acerca dos critérios para credenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em 348 

Letras/Inglês e Literatura Correspondente (PGLIL). Deliberação: A Câmara acompanhou o 349 

voto do referido Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 350 
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292/2016/CPG. Processo nº 54308/2016-01- Normas de credenciamento e 351 

recredenciamento de professores junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia 352 

Política, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 353 

Recredenciamento de Docentes. O Comitê emitiu parecer favorável ao acerca dos critérios 354 

para credenciamento e recredenciamento de docentes no Programa de Pós-Graduação em 355 

Sociologia Política (PGSPO). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido Comitê 356 

e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 292/2016/CPG. Processo 357 

nº 23080.056125/2016-12 - Solicitação de reconhecimento do título de doutor de Eliana 358 

Maria dos Santos Bahia Jacintho na área de Ciências da Informação, conferido pela 359 

Universidad Carlos III Madrid Espanha, sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. 360 

O comitê encaminha o processo em diligência, para que o requerente apresente cópia 361 

autenticada do diploma com selo consular firmado pelo Consulado no país que emitiu o 362 

diploma. Finalizada a pauta administrativa, o presidente agradeceu a presença de todos e deu 363 

por encerrada a sessão, a qual foi filmada para embasar os atos desta Câmara e poderá ser 364 

consultada, através do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-2/videos-cpg/. Para 365 

constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos Deliberativos Centrais, lavrei a 366 

presente ata, que, se achada conforme e aprovada, será assinada pelo senhor presidente e 367 

pelos demais conselheiros. Florianópolis, 27 de outubro de 2016. 368 

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

