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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Ata da sessão ordinária da Câmara de 

Pós-Graduação realizada em 30 de 

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

Prof. Ayrton Roberto de Oliveira. 

 

Aos trinta 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 14/2016/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: Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos,Vanderlei Gageiro Machado, Edviges 6 

Marta Ioris, Josimari Telino de Lacerda, Tânia Beatriz Creczynski Pasa, Izabel Cristina 7 

Santos Almeida, Alessandra de Linhares Jacobsen, José Alonso Borba, Cíntia Soares, Carlos 8 

Loch, Fernando Antonio Forcellini, William Gérson Matias, Roberto Carlos dos Santos 9 

Pacheco, Rosângela S. Rodrigues, Maria Angeles Lobo Recio, Bruna Veiga de Moraes, 10 

Tcharles Gonçalves Schmidt e Ismael Andrada Bernardes. A presidência da sessão coube ao 11 

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

cumprimentou a todos e justificou a ausência dos seguintes conselheiros: Yara Müller, 13 

Thereza de Lima, Maria Lúcia Camargo, Ana Carolina Costa, Luiz Guilherme Guglielmo, 14 

Alex Nuñer e Cristina Scheibe Wolff. Ato contínuo, o senhor presidente fez a conferência do 15 

quórum e instalou a reunião. Após a leitura da ordem do dia, seguiu-se a discussão e a 16 

votação das matérias dela constantes, consoante consignado adiante. Item 1. Informes – 17 

Prof. Sérgio informou que foi publicada portaria do MEC com alterações nos procedimentos 18 

de reconhecimento de títulos, tendo sido dispensado o selo consular, na maioria dos países, 19 

nos diplomas. Item 2. Nota de repúdio – Os membros da câmara emitiram uma nota de 20 

repúdio sobre a atual situação dos recursos na Pós-Graduação. Item 3. Retirada de pauta -21 

Foi retirado de pauta o item 2. Item 4. Inclusão em pauta - Processo no. 038789/2016-08 - 22 

Apostilamento no diploma de Ademir Antonio Cazella - sob relato da presidência. Trata 23 

o presente processo de solicitação do Prof. Ademir Antonio Cazella de apostilamento no 24 

diploma de doutor. O professor concluiu o doutorado na França em 2000 na Université de 25 

Tours. Em 28/02/2001 foi reconhecido pela PROPG o seu título. Estando o processo 26 

devidamente instruído, sou de parecer favorável ao apostilamento. A Câmara acompanhou o 27 

voto do relator, conforme os termos do parecer no. 168/2016/CPG. Item 5. Processo no. 28 

035510/2016-26 – Alteração de Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em 29 

Psicologia, sob relatoria do conselheiro Luiz Guilherme A. Guglielmo. Considerando que 30 

o processo está devidamente instruído, os argumentos apresentados são satisfatórios, as 31 

alterações no regimento foram aprovadas no colegiado pleno do programa em 30/05/2016, as 32 

alterações no regimento estão em consonância com os marcos regulatórios da Pós-graduação 33 

na UFSC e consta no processo o parecer da coordenadoria de acompanhamento de programas 34 

da PROPG, sou favorável à solicitação de homologação das alterações do regimento interno 35 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto 36 

do relator, conforme os termos do parecer no. 202/2016/CPG. Item 6. Processo no. 37 

035420/2016-35 -     Homologação da defesa de tese de doutorado de Amanda Felipe 38 
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Reitenbach estudante do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, em 39 

caráter de sigilo, sob relatoria da Presidência da Câmara. Por considerar que o processo 40 

contém a documentação pertinente e tramitou nas instâncias cabíveis, estando declarado pelo 41 

secretário de inovação que o conteúdo da tese é passível de ser protegido por direitos da 42 

propriedade intelectual; que a defesa ocorreu no dia 21/06/2016, portanto em data anterior a 43 

reunião da Câmara de Pós-Graduação, o Pró-Reitor de Pós-Graduação, professor Sérgio 44 

Fernando Torres de Freitas , no exercício da presidência aprovou ad referendum e submeteu à 45 

homologação desta Câmara. Após ciência dos autos a Câmara de Pós-Graduação homologou 46 

o pleito. Item 7. Processos de Criação de Disciplinas, sob relatoria dos conselheiros 47 

Elisandro Ricardo Drechsler dos Santos, Edviges Marta Ioris e Tânia Beatriz Creczynski Pasa 48 

os Processos no. 032614/2016-89, Requerente: Mestrado Profissional em Administração 49 

Universitária, Disciplina intitulada “Campo da Administração Universitária no Brasil”, tipo 50 

eletiva, com 4 (quatro) créditos, carga horária 75h/a; Processo no.  32613/2016-34, 51 

Requerente: Mestrado Profissional em Administração Universitária, Disciplina intitulada 52 

“Laboratório Teórico-Prático sobre métodos, técnicas e modelos em gestão universitária”, 53 

tipo eletiva, com 4 (quatro) créditos, carga horária 120h/a; Processo no. 35593/2016-53, 54 

Requerente: Mestrado Profissional em Administração Universitária, Disciplina intitulada 55 

“Laboratório de Avaliação da Gestão Universitária”, tipo eletiva, com 4 (quatro) créditos, 56 

carga horária 120h/a; Processo no. 36398/2016-41, Requerente: Programa de Pós-Graduação 57 

em Ciências dos Alimentos, Disciplina intitulada: “Bacteriologia Aplicada a Alimentos”, tipo 58 

eletiva, com 2 (dois) créditos, carga horária 30h/a, Disciplina intitulada: “Propriedades 59 

Físicas de Alimentos”, tipo eletiva, com 3 (tres) créditos, carga horária 45h/a; Processo no. 60 

27873/2013-45, Requerente: Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação, 61 

Disciplina intitulada: “Design and Verification of Security Protocols and Security 62 

Ceremonies”, tipo eletiva, com 3 (tres) créditos, carga horária 45h/a; Processo no. 63 

32655/2016-75, Requerente:  Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Disciplina 64 

intitulada: “Desenvolvimento e aconselhamento de carreira”, tipo eletiva, com  4 (quatro) 65 

créditos, carga horária: 60h/a,   Disciplina intitulada: “Psicologia Ambiental”, tipo eletiva, 66 

com 2 (dois) créditos, carga horária: 30h/a, Disciplina intitulada: “A pesquisa qualitativa no 67 

contexto da saúde e dos processos de desenvolvimento humano”, tipo eletiva, com 3 (tres) 68 

créditos, carga horária: 45h/a, Disciplina intitulada: “Psicologia positiva nas organizações, no 69 

trabalho e em outros espaços de vida” , tipo eletiva, com 4 (quatro) créditos, carga horária: 70 

60h/a,   Disciplina intitulada: “Psicologia transcultural e contextos de desenvolvimento 71 

humano”, tipo eletiva, com 2 (dois) créditos, carga horária: 30h/a; Processo no. 25047/2016-72 

12, Requerente: Mestrado Profissional em Agroecossistemas, Disciplina intitulada “Métodos 73 

de Pesquisa Quantitativa”, tipo obrigatória, com 1 (um) crédito, carga horária 15h/a; Os 74 

relatores emitiram parecer favorável. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 75 

Comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer nº 204/2016/CPG. Os 76 

Processo no. 37167/2016-54, Requerente: Mestrado Profissional em Métodos e Gestão em 77 

Avaliação, Disciplina intitulada” Metodologia da Pesquisa Técnico-Científica I, tipo 78 

obrigatória, com 1(um) crédito, carga horária:15h/a, Disciplina intitulada: “Metodologia da 79 

Pesquisa Técnico-Científica II”, tipo: obrigatória, com  1 (um) crédito, carga 80 

horária:15h/a, Disciplina intitulada: “Metodologia da Pesquisa Técnico-Científica III”, tipo: 81 

obrigatória, com 1(um) crédito, carga horária: 15h/a; Processo no. 32769/2016-15, 82 

Requerente: Programa de Pós-Graduação em Eng. e Ciências Mecânicas, disciplina 83 

intitulada: “Estágio Docência I”, tipo: eletiva, com 1 (um) crédito, carga horária: 30h/a e 84 

Disciplina intitulada: “Estágio Docência II”, tipo: eletiva, com 2 (dois) créditos, carga 85 

horária: 60h/a, os relatores encaminharam em diligência. Deliberação: A Câmara 86 

acompanhou o voto dos relatores, conforme os termos do parecer no. 204/2016/CPG. Item 8. 87 

Processo nº 020547/2016-50 - Alteração de Regimento interno do Programa de Pós-88 

Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial, sob relatoria da 89 

conselheira Maria Lúcia de Barros Camargo. Trata o presente processo da alteração do artigo 90 
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48 do regimento do PPG em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial referente ao 91 

prazo para exame de qualificação dos mestrandos desse programa. Através dessa alteração, o 92 

prazo máximo para a realização do referido exame passa dos atuais quatorze meses após a 93 

admissão no mestrado para dezesseis meses após a admissão no mestrado. Esta alteração foi 94 

aprovada pelo colegiado pleno do programa em 17/02/2016 e recomendada pela 95 

CAP/PROPG. Tendo em vista que a alteração proposta não apresenta conflitos com a 96 

Resolução 05/CUn/2010 e cumpriu a tramitação adequada, sou de parecer favorável à 97 

alteração regimental de que trata este processo pela Câmara de Pós-Graduação na UFSC. 98 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do relator, conforme os termos do parecer no. 99 

179/2016/CPG. Item 9. Processo no. 022212/2016-76 – Mudança no parágrafo 2 e 3 do 100 

art. 63 da Resolução 05/CUn/2010, sob relatoria da conselheira Rosângela Schwarz 101 

Rodrigues. O processo propõe a alteração dos parágrafos 2 e 3 do art.63 da Resolução 102 

05/CUn/2010 com o intuito de eliminar a necessidade de entrega da versão impressa das teses 103 

e dissertações na BU/UFSC, responsabilizando as secretarias dos programas de pós-104 

graduação pelo recebimento das versões digitais. Foi solicitada manifestação da direção da 105 

BU sobre a questão. A resposta manifesta que abrir mão do impresso só será possível 106 

mediante o estabelecimento de políticas institucionais de informação com a garantia de 107 

preservação digital dos arquivos o que não acontece ainda, logo não se pode prescindir da 108 

versão impressa. A portaria normativa 82/2016/GR de 8 de junho de 2016 determina que a 109 

Biblioteca Universitária é responsável pela recuperação e distribuição de todas as publicações 110 

escritas, editadas e publicadas e/ou impressas pela UFSC, independentemente do suporte 111 

físico. As teses e dissertações são publicação das pesquisas conduzidas na UFSC, logo a BU 112 

deve ser a responsável por definir a forma de entrega mais adequada, de acordo com as 113 

normas aplicáveis para a conformidade, preservação e disseminação dos documentos nas 114 

bases de dados pertinentes. Em razão do exposto sou de parecer contrário aos dois aspectos 115 

mencionados na proposta, a saber: a) a entrega da versão do trabalho apenas na coordenação 116 

dos cursos de pós-graduação, visto que a Biblioteca Universitária é o órgão capaz de discernir 117 

a conformidade técnica dos documentos, por isso responsável pelo recebimento, tratamento e 118 

armazenamento das teses e dissertações  da UFSC, garantindo a preservação e o acesso aos 119 

documentos; e b) a entrega do documento apenas na versão digital, pois não  se tem garantia 120 

da segurança do acervo digital, de forma suficiente na UFSC, para prescindir da versão 121 

impressa. Recomenda-se que, em caso de qualquer decisão sobre a publicação da produção 122 

científica da UFSC, seja consultada a BU, nisto ser órgão capaz de definir a alternativa mais 123 

adequada para o tratamento técnico da produção técnica e científica e representante legal da 124 

UFSC junto à Biblioteca Nacional. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto da relatora, 125 

conforme os termos do parecer no. 203/2016/CPG. Item 10. Processo nº 023285/2016-85 - 126 

Solicitação de reconhecimento do título de doutor conferido a Petrick Anderson Soares 127 

na área de Engenharia Química, título obtido pela Universidade do Porto, sob relatoria 128 

do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à solicitação de 129 

Petrick Anderson Soares para reconhecimento de seu título de doutor em Engenharia 130 

Química, cujo diploma foi emitido em 06/01/2016 pela Universidade do Porto (Portugal). 131 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 132 

aprovação dos termos do Parecer de nº 176/2016/CPG. Ressalte-se que o apostilamento 133 

somente será efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma original do 134 

requerente. Item 11. Processo nº 013801/2015-82 - Solicitação de reconhecimento do 135 

título de mestre de Flávia de Brito Souza na área de Relações Internacionais, título 136 

conferido pelo Instituto Universitário de Lisboa (Portugal), sob relatoria do Comitê de 137 

Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à solicitação de Flávia de Brito 138 

Souza para reconhecimento de seu título de mestre em Estudos Africanos, cujo diploma foi 139 

emitido em 19/12/2014 pelo Instituto Universitário de Lisboa (Portugal). Deliberação: A 140 

Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos 141 

termos do Parecer de nº 192/2016/CPG. Ressalte-se que o apostilamento somente será 142 
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efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma original do requerente. Item 143 

12. Processo nº 023304/2016-73 - Solicitação de reconhecimento do título de mestre de 144 

Elena Santi na área de Literatura, título conferido pela Universitá di Bologna (Itália), 145 

sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à 146 

solicitação de Elena Santi para reconhecimento de seu título de mestre em Literatura, cujo 147 

diploma foi emitido em 24/02/2015 pela Universitá di Bologna (Itália). Deliberação: A 148 

Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos 149 

termos do Parecer de nº 193/2016/CPG. Ressalte-se que o apostilamento somente será 150 

efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma original do requerente. Item 151 

13. Processo nº 016594/2016-07 - Solicitação de reconhecimento do título de doutor de 152 

Tetsade Cambolim Bizerra Piermartini na área de Bioquímica, título conferido pela 153 

Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda/USA, sob relatoria do 154 

Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê emitiu parecer favorável à solicitação de Tetsade 155 

Cambolim Bizerra Piermartini para reconhecimento de seu título de doutor em Bioquímica, 156 

cujo diploma foi emitido em 15/05/2015 pela Uniformed Services University of the Health 157 

Sciences, Bethesda/USA. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e 158 

votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 194/2016/CPG. Ressalte-159 

se que o apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo consular no 160 

diploma original do requerente. Item 14. Processo nº 018387/2016-89 - Solicitação de 161 

reconhecimento do título de mestre de Elenir Lúcia Cericatto na área de Direito, título 162 

conferido pela Universidade do Minho (Portugal), sob relatoria do Comitê de Avaliação 163 

de Títulos. O comitê de avaliação de títulos analisou os autos e emitiu parecer desfavorável à 164 

solicitação de Elenir Lúcia Cericatto para reconhecimento de seu título de mestre em Direito, 165 

cujo diploma foi emitido em 13/12/2015 pela Universidade do Minho (Portugal). 166 

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

aprovação dos termos do Parecer de nº 195/2016/CPG. Item 15. Processo nº 049824/2015-168 

25 - Solicitação de reconhecimento do título de mestre conferido a Isabela Figueroa na 169 

área de Direito, título obtido pela University of Calgary (Canadá), sob relatoria do Comitê 170 

de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos não endossa o parecer desfavorável 171 

ao reconhecimento do título de mestre, pois entende que o mérito do trabalho não foi 172 

avaliado. Assim o comitê devolve o processo ao PPGD para que a análise de mérito seja 173 

procedida. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 174 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 196/2016/CPG. Item 16. Processo 175 

nº 023339/2016-11 – Solicitação de reconhecimento do título de doutorado conferido a 176 

Rodrigo Valverde da Silva na área de Contabilidade, título obtido pela Universitá de 177 

Valencia (Espanha), sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação 178 

de títulos emitiu parecer favorável à solicitação de Rodrigo Valverde da Silva para 179 

reconhecimento de seu título de doutor em Contabilidade, cujo diploma foi emitido em 180 

07/03/2016 pela Universitá de Valencia (Espanha). Deliberação: A Câmara acompanhou o 181 

voto do referido comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 182 

197/2016/CPG. Ressalte-se que o apostilamento somente será efetivado mediante 183 

apresentação do selo consular no diploma original do requerente. Item 17. Processo nº 184 

049827/2015-69 - Solicitação de reconhecimento do título de mestre conferido a Isabela 185 

Figueroa na área de Direito, título obtido pela Universidad Andina Simon Bolivar 186 

(Equador), sob relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos 187 

não endossa o parecer favorável ao reconhecimento do título de mestre, pois entende que o 188 

mérito do trabalho não foi avaliado. Assim o comitê devolve o processo ao PPGD para que a 189 

análise de mérito seja procedida. Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido 190 

comitê e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 198/2016/CPG. 191 

Item 18. Processo nº 014035/2016-54 - Solicitação de reconhecimento do título de 192 

doutorado conferido a Eduardo Barreto Vianna Meditsch na área de Jornalismo, título 193 

obtido pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal), sob  relatoria do Comitê de 194 
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Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos emitiu parecer favorável à solicitação 195 

de Eduardo Barreto Vianna Meditsch para reconhecimento de seu título de doutor em 196 

Comunicação Social, cujo diploma foi emitido em 28/02/1997 pela Universidade Nova de 197 

Lisboa (Portugal). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 198 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 199/2016/CPG. Ressalte-se que o 199 

apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma 200 

original do requerente. Item 19. Processo nº 069314/2015-74 - Solicitação de 201 

reconhecimento do título de doutorado conferido a Emilene Zitkus de Andrade na área 202 

de Design, título obtido pela University of Cambridge (Reino Unido), sob  relatoria do 203 

Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos emitiu parecer favorável à 204 

solicitação de Emilene Zitkus de Andrade para reconhecimento de seu título de doutor em 205 

Design, cujo diploma foi emitido em 18/07/2015 pela University of Cambridge (Reino 206 

Unido). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por 207 

unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 200/2016/CPG. Ressalte-se que o 208 

apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo consular no diploma 209 

original do requerente. Item 20. Processo nº 049829/2015-58 - Solicitação de 210 

reconhecimento do título de doutorado conferido a Isabela Figueroa na área de Direito, 211 

título obtido pela Universidad Andina Simon Bolivar (Equador), sob relatoria do Comitê 212 

de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos não endossa o parecer favorável ao 213 

reconhecimento do título de doutora, pois entende que o mérito do trabalho não foi avaliado. 214 

Assim o comitê devolve o processo ao PPGD para que a análise de mérito seja procedida. 215 

Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê e votou por unanimidade pela 216 

aprovação dos termos do Parecer de nº 201/2016/CPG. Item 21. Processo nº 028969/2016-217 

73 - Solicitação de reconhecimento do título de mestre conferido a Kamila Terezinha 218 

Trainotti na área de Lingüística, título obtido pela Universitá degli Studi di Trento 219 

(Itália), sob  relatoria do Comitê de Avaliação de Títulos. O comitê de avaliação de títulos 220 

emitiu parecer favorável à solicitação de Kamila Terezinha Trainotti para reconhecimento de 221 

seu título de mestre em Lingüística, cujo diploma foi emitido em 27/03/2012 pela Universitá 222 

degli Studi di Trento (Itália). Deliberação: A Câmara acompanhou o voto do referido comitê 223 

e votou por unanimidade pela aprovação dos termos do Parecer de nº 205/2016/CPG. 224 

Ressalte-se que o apostilamento somente será efetivado mediante apresentação do selo 225 

consular no diploma original do requerente. Item 22. Processo nº 075239/2013-19 – 226 

Alteração das datas dos encontros presenciais/credenciamento dos orientadores de 227 

monografia do Curso de Especialização em Atenção Domiciliar, sob relatoria do Comitê 228 

de Análise de Processos de Cursos Conveniados – Após análise da documentação, o comitê 229 

concluiu que o pedido de alteração do cronograma atende a legislação vigente, por isso 230 

recomendamos a sua aprovação. Quanto ao pedido de credenciamento dos orientadores, o 231 

comitê aguardará o recebimento da documentação solicitada. Somos de parecer favorável a 232 

alteração de datas dos encontros presenciais de avaliação e cronograma de atividades do 233 

curso. A Câmara de Pós-Graduação acompanhou o voto do comitê, conforme os termos do 234 

Parecer nº 174/2016/CPG. Item 23. Processo nº 034414/2015-80 – Inclusão de docentes 235 

para orientar trabalho de monografia do Curso de Especialização de Atenção a Saúde 236 

da Pessoa Idosa 2015/2016, sob relatoria do Comitê de Análise de Processos de Cursos 237 

Conveniados - Após análise da documentação, o comitê concluiu que são de parecer 238 

favorável a inclusão dos quatro docentes solicitada pela Coordenação do curso. A Câmara de 239 

Pós-Graduação acompanhou o voto do comitê, conforme os termos do Parecer nº 240 

170/2016/CPG. Item 24. Processo nº 024487/2016-44 – Credenciamento de docentes do 241 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física, sob relatoria do Comitê de Análise de 242 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 243 

comitê indicou a homologação do credenciamento dos professores Michel Milistetd e Valmor 244 

Ramos na categoria de docentes permanentes, para orientar em nível de mestrado e 245 

mestrado/doutorado, respectivamente, pelo período de 01/01/2017 a 31/12/2019 e 01/09/2016 246 
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a 31/08/2019, respectivamente, conforme informações constantes do Parecer nº 247 

206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 25. Processo nº 248 

066700/2015-12 – Credenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 249 

Neurociências, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 250 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 251 

credenciamento da professora Helena Iturvides Cimarosti na categoria de docente 252 

permanente, para orientar em nível de mestrado/doutorado, pelo período de 04/12/2015 a 253 

03/12/2018, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por 254 

unanimidade pelo plenário. Item 26. Processo nº 066701/2015-59 – Credenciamento de 255 

docentes do Programa de Pós-Graduação em Neurociências, sob relatoria do Comitê de 256 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 257 

Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento do professor Leidiane 258 

Mazzardo Martins na categoria de docente permanente, para orientar em nível de mestrado, 259 

pelo período de 04/12/2015 a 03/12/2018, conforme informações constantes do Parecer nº 260 

206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 27. Processo nº 261 

066703/2015-48 – Credenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 262 

Neurociências, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 263 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 264 

credenciamento do professor Eduardo Luiz Gasnhar Moreira na categoria de docente 265 

permanente, para orientar em nível de mestrado, pelo período de 04/12/2015 a 03/12/2018, 266 

conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por unanimidade 267 

pelo plenário. Item 28. Processo nº 066716/2015-17 – Credenciamento de docentes do 268 

Programa de Pós-Graduação em Neurociências, sob relatoria do Comitê de Análise de 269 

Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O 270 

comitê indicou a homologação do credenciamento do professor Luiz Fernando Freire Royes 271 

na categoria de docente colaborador, para orientar em nível de mestrado, pelo período de 272 

04/12/2015 a 03/12/2018, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, 273 

aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 29. Processo nº 066716/2015-17 – 274 

Credenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em Neurociências, 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 do 277 

professor Michele Rechia Figuera na categoria de docente colaborador, para orientar em nível 278 

de mestrado/doutorado, pelo período de 04/12/2015 a 03/12/2018, conforme informações 279 

constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 30. 280 

Processo nº 066399/2015-39 – Recredenciamento de docentes do Programa de Pós-281 

Graduação em Neurociências, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 282 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 283 

a homologação dos recredenciamentos dos professores Adair Roberto Soares Santos, Alcir 284 

Luiz Dafré, Ana Lúcia Severo Rodrigues, Andreza Fabro de Bem, Carla Inês Tasca, João 285 

Marino Neto, Marcelo Farina, Rodrigo Bainy Leal, Roger Walz, Rui Daniel S. Prediger, 286 

Aderbal Silva Aguiar Junior, Patricia de Souza Brocardo, Rafael Cypriano Dutra, na 287 

categoria de docente permanente,  para orientar em nível de mestrado/doutorado, pelo 288 

período de 04/12/2015 a 03/12/2018 e Claudia B. N. Mendes de Aguiar, Moacir Serralvo 289 

Faria, e Nelson Horácio Gabilan na categoria de docente colaborador, pelo período de 290 

04/12/2015 a 03/12/2016, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, 291 

aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 31. Processo nº 033821/2016-51 –292 

Credenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, sob 293 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 294 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento do 295 

professor Felipe Dal Pizzol na categoria de docente permanente, para orientar em nível de 296 

mestrado/doutorado, pelo período de 24/05/2016 a 23/05/2019, conforme informações 297 

constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 32. 298 
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Processo nº 037117/2016-77 – Credenciamento de docente do Programa de Pós-299 

Graduação em Farmácia, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 300 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 301 

a homologação do credenciamento da professora Solange Lúcia Blatt, na categoria de 302 

docente colaborador, para orientar em nível de mestrado, pelo período de 13/05/2015 a 303 

12/05/2018, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por 304 

unanimidade pelo plenário. Item 33. Processo nº 036891/2016-61 – Credenciamento de 305 

docente do Programa de Pós-Graduação em Energia e Sustentabilidade, sob relatoria do 306 

Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 307 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento do 308 

professor Gustavo Medeiros de Araújo na categoria de docente colaborador, pelo período de 309 

09/06/2016 a 08/06/2019, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, 310 

aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 34. Processo nº 029174/2016-82 – 311 

Credenciamento de docente do Programa de Pós-Graduação em Agroecosistemas, sob 312 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 313 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento do 314 

professor Deise Helena Baggio Ribeiro na categoria de docente colaborador, pelo período de 315 

08/06/2016 a 30/05/2019, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, 316 

aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 35. Processo nº 030680/2016-14 – 317 

Recredenciamento de docente do Programa de Pós-Graduação em Agroecosistemas, sob 318 

relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de 319 

Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do recredenciamento do 320 

professor Arcângelo Loss na categoria de docente permanente, para orientar em nível de 321 

mestrado/doutorado, pelo período de 08/06/2016 a 30/05/2019, conforme informações 322 

constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 36. 323 

Processo nº 030739/2016-74 – Credenciamento de docente do Programa de Pós-324 

Graduação em Agroecosistemas, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 325 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 326 

a homologação do credenciamento do professor  Marciel João Stadnik na categoria de 327 

docente permanente, para orientar em nível de mestrado/doutorado, pelo período de 328 

08/06/2016 a 30/05/2019, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, 329 

aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 37. Processo nº 073254/2015-94 – 330 

Credenciamento de docente do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão 331 

do Conhecimento, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 332 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 333 

credenciamento do professor  Patrícia de Sá Freire na categoria de docente colaborador, pelo 334 

período de 07/12/2015 a 06/12/2017, conforme informações constantes do Parecer nº 335 

206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 38. Processo nº 336 

036258/2016-72 – Recredenciamento de docente do Programa de Pós-Graduação em 337 

Jornalismo, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e de 338 

Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 339 

credenciamento do professor  Rita de Cássia Romeiro Paulino na categoria de docente 340 

permanente, para orientar em nível de mestrado/doutorado, pelo período de 01/05/2016 a 341 

30/04/2019, conforme informações constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por 342 

unanimidade pelo plenário. Item 39. Processo nº 036253/2016-40 – Recredenciamento de 343 

docente do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo, sob relatoria do Comitê de 344 

Análise de Normas de Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de 345 

Docentes. O comitê indicou a homologação do credenciamento do professor  Carlida Emerim 346 

Jacinto Pereira na categoria de docente permanente, para orientar em nível de 347 

mestrado/doutorado, pelo período de 01/05/2016 a 30/04/2019, conforme informações 348 

constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 40. 349 

Processo nº 034696/2016-04 – Recredenciamento de docentes do Programa de Pós-350 
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Graduação em Engenharia de Alimentos, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de 351 

Credenciamento e de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou 352 

a homologação do recredenciamento dos professores José Miguel Muller e José Antônio 353 

Ribeiro de Souza na categoria de docente colaborador, para orientar em nível de mestrado, do 354 

credenciamento dos professores Eliane Schwinden Prudêncio, Alcilene Rodrigues Monteiro 355 

Fritz, Bruno A. M. Carciofi, Débora de Oliveira, Edna Amante, Glaucia M. Falcão de 356 

Aragão, Haiko Hense, João B. Laurindo, Jorge Luiz Ninow, José Carlos C. Petrus, José 357 

Vlademir de Oliveira, Marcelo Lanza, Marcelo di Lucci, Sandra R. S. Ferreira, na categoria 358 

de permanente pelo período de 01/01/2016 a 31/12/2018, conforme informações constantes 359 

do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário. Item 41. Processo nº 360 

035882/2016-52 – Recredenciamento de docentes do Programa de Pós-Graduação em 361 

Engenharia Química, sob relatoria do Comitê de Análise de Normas de Credenciamento e 362 

de Credenciamento e de Recredenciamento de Docentes. O comitê indicou a homologação do 363 

recredenciamento do professor Martinho B. Quadro na categoria de docente colaborador, 364 

para orientar em nível de mestrado/doutorado, do recredenciamento dos professores Agenor 365 

Furigo, Antonio A. Ulson de Souza, Ariovaldo Bolzan, Cintia Marangoni, Cintia Soares, 366 

Cláudia Sayer, Cristiane da Costa Bresolin, Dachamir Hotza, Débora de Oliveira, Hugo 367 

Moreira Soares, Humberto Gracher Riela, Humberto Jorge José, José Alexandre Borges 368 

Valle, Luismar M. Porto, Mara Gabriela N. Quadri, Pedro H. Hermes de Araújo, Regina de 369 

Fátima P. M. Moreira, Ricardo Antonio F. Machado, Selene Maria de A. G.U. Souza,  na 370 

categoria de permanente pelo período de 30/05/2016 a 29/05/2019, conforme informações 371 

constantes do Parecer nº 206/2016/CPG, aprovado por unanimidade pelo plenário.Finda a 372 

sessão, a qual foi transmitida, via web, ao tempo em que segue gravada em áudio e vídeo 373 

como registro das manifestações dos presentes e dos encaminhamentos adotados.  Esta 374 

filmagem constitui-se em lastro comprobatório suficiente para embasar os atos desta Câmara 375 

e poderá ser consultada, através do link: http://propg.ufsc.br/camara-de-pos-graduacao-376 

2/videos-cpg/. Para constar, eu, Raquel Pinheiro, secretária executiva dos Órgãos 377 

Deliberativos Centrais, lavrei a presente ata, que, se achada conforme e aprovada, será 378 

assinada pelo senhor presidente e pelos demais conselheiros. Florianópolis, 30 de junho de 379 

2016. 380 

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

