
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dez, às nove horas, reuniu-se a Câmara de Pós-1 

Graduação convocada através do expediente de Convocação nº 04/CPG/2010, com a presença 2 

dos Senhores Conselheiros: Ricardo Triska, Antônio de Pádua Carobrez, Rosângela Hammes 3 

Rodrigues, Janaíde Cavalcante Rocha, Clóvis Caesar Gonzaga, Joana Maria Pedro, Flávio 4 

Rubens Lapolli, Renata Dias de Mello Castanho Amboni, Rogério João Lunkes, Eugênio de 5 

Bona Castelan Neto e Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz, sob a Presidência do Prof. José 6 

Antônio Bellini da Cunha Neto, Diretor do Departamento de Acompanhamento de Programas. 7 

Também presente a Diretora do Departamento de Educação Continuada, Profa. Maria das 8 

Dores Daros. Havendo número legal, a presidência cumprimentou a todos e justificou a 9 

ausência da Pró-Reitora de Pós-Graduação, Profa. Maria Lúcia de Barros Camargo, que se 10 

encontra em férias e justificou, também, a ausência dos Conselheiros Cristina Scheibe Wolff, 11 

Antônio Carlos Wolkmer, Suzani Cassiani de Souza, Sérgio Fernando Torres de Freitas, Luiz 12 

Guilherme Antonacci Guglielmo e  Andréa Gonçalves Trentin. Na apreciação da Ordem do 13 

Dia, foi incluído na pauta o processo n° 012629/2010-35 –solicitação do Programa de Pós-14 

Graduação em Matemática de defesa excepcional de dissertação de Mestrado do aluno 15 

Altemir José Borges, sob o relato da Conselheira Janaíde Cavalcante Rocha. Iniciando a 16 

Ordem do Dia, passou-se para apreciação do Item 1 – Aprovação das atas: n° 01 – Reunião 17 

Ordinária de 24/02/2010, n° 02 – Reunião Ordinária de 11/03/2010; n° 03 – Reunião 18 

Extraordinária de 18/03/2010 e n° 04 – Reunião Ordinária de 08/04/2010. Após apreciação, 19 

as atas foram aprovadas por unanimidade. Foi retirado de pauta o item 2 - escolha de 20 

representante no Conselho Universitário em substituição à Conselheira Elenara Maria 21 

Teixeira de Lemos Senna, uma vez que não houve voluntário para a representação. Este item 22 

retornará à pauta em reunião futura. Item 3 - processo n° 040910/2009-24 - homologação ao 23 

ad referendum de criação do Mestrado Profissionalizante em Perícias Criminais 24 

Ambientais, proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia. Relato: Comitê de 25 

Análise de Processos de Cursos Conveniados. Lido o Parecer n° 27/CPG/2010, favorável ao 26 

Mestrado Profissionalizante proposto, e justificado o ad referendum por conta de cumprimento 27 

de prazo da Capes, o parecer foi aprovado por unanimidade e, consequentemente, homologado 28 

o ad referendum. Item 4 - processo n° 006912/2010-28 - homologação ao ad referendum de 29 

criação do Mestrado Profissionalizante em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, proposto 30 

pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Relato: Comitê de Análise de 31 

Processos de Cursos Conveniados. Processo de situação semelhante ao item 3, foi lido o 32 

parecer do Comitê, de nº 28/CPG/2010, favorável ao Mestrado Profissionalizante proposto e, 33 
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após a justificativa do ad referendum em função de cumprimento de prazo da Capes, o parecer 34 

foi aprovado por unanimidade, sendo homologado o ad referendum. Por motivo de diligência,  35 

à pedido do Comitê de Análise de Processos de Cursos Conveniados, foram retirados de 36 

pauta os itens 5 e 6 que tratam, respectivamente, dos seguintes processos: item 5 - processo n° 37 

044661/2009-46 – proposta do Departamento de Metodologia de Ensino de Curso de 38 

Especialização em Coordenação Pedagógica, ensino à distância; item 6 - processo n° 39 

009291/2010-34 – solicitação do Departamento de Engenharia Mecânica de segunda 40 

prorrogação do Curso de Especialização em Engenharia Automotiva - FIAT S/A. Item 7 - 41 

processo n° 037984/2009-83 – proposta do Departamento de Enfermagem de criação de 42 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Trabalho em Enfermagem, em nível de 43 

Mestrado e Doutorado. Relator: Conselheiro Antônio de Pádua Carobrez. Após 44 

apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, de n° 30/CPG/2010, favorável 45 

ao programa proposto. Item 8 - processo n° 007884/2010-66 - proposta do Programa de Pós-46 

Graduação em Engenharia Civil de novos critérios para credenciamento e 47 

recredenciamento de docentes. Relator: Conselheiro Eugênio de Bona Castelan Neto. 48 

Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, de n° 31/CPG/2010, 49 

favorável às normas propostas. Item 9 - processo n° 000620/2010-81 – solicitação de 50 

Francine Gomes Sacco de prorrogação de prazo, em caráter excepcional, para defesa do 51 

Mestrado em Geografia. Relator: Conselheiro Clóvis Caesar Gonzaga. Após apreciação, 52 

foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, de n° 32/CPG/2010, favorável à 53 

prorrogação, em caráter excepcional, para a defesa ocorrer até o dia 31/05/2010. Item 10 - 54 

processo n° 007499/2010-19 - solicitação de Maria Aparecida de Souza para, em caráter 55 

excepcional, retornar ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental e 56 

defender de tese de doutorado em maio de 2010. Relatora: Conselheira Rosângela 57 

Hammes Rodrigues. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, de 58 

n° 33/CPG/2010, favorável à reintegração da requerente, em caráter excepcional, e defesa da 59 

tese até o dia 18/05/2010. Por motivo de diligência, à pedido do relator, Conselheiro Rogério 60 

João Lunkes, foi retirado de pauta o item 11: processo n° 007935/2010-50 – solicitação de 61 

Roger Valentin Abdala, em caráter excepcional, de prorrogação de prazo para defesa do 62 

Mestrado em Engenharia de Produção. Item 12 - processo n° 008959/2010-26 – solicitação de 63 

Simone Peluso, em caráter excepcional, de prorrogação de prazo para defesa do Mestrado 64 

em Arquitetura e Urbanismo. Conselheiro Clóvis Caesar Gonzaga. Após apreciação, foi 65 

aprovado por unanimidade o parecer do relator, de n° 34/CPG/2010, favorável à prorrogação a 66 

partir de junho/2010, por 6 meses, em caráter excepcional, para conclusão e defesa da 67 

dissertação. Item 13 - processo n° 009925/2010-59 - solicitação do Programa de Pós-68 

Graduação em Engenharia Mecânica de prorrogação de prazo, em caráter excepcional, 69 

para defesa de tese do doutorando Rodrigo Surmas. Relator: Conselheiro Luiz Guilherme 70 

Antonacci Guglielmo. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, de 71 

n° 35/CPG/2010, favorável à excepcionalidade da defesa da tese fora de prazo, que deverá 72 

ocorrer em 24/05/2010, conforme os autos do processo. Item 14 - processo n° 009922/2010-15 73 

- solicitação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica de prorrogação de 74 

prazo, em caráter excepcional, para defesa de tese do doutorando Cláudio Luis d’Elia 75 

Machado. Relator: Conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. Após apreciação, 76 

foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, de n° 36/CPG/2010, favorável à 77 

excepcionalidade da defesa da tese fora do prazo, que deverá ocorrer no período compreendido 78 

entre  24 a 28/05/2010, conforme os autos do processo. Item 15 - processo n° 009931/2010-14 79 

- solicitação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica de prorrogação de 80 

prazo, em caráter excepcional, para defesa de tese do doutorando Luiz Adolfo Hegele 81 

Júnior. Relator: Conselheiro Luiz Guilherme Antonacci Guglielmo. Após apreciação, foi 82 



aprovado por unanimidade o parecer do relator, de n° 37/CPG/2010, favorável à 83 

excepcionalidade da defesa da tese fora do prazo, que deverá ocorrer no dia 24/05/2010, 84 

conforme os autos do processo. Por motivo de diligência, à pedido da relatora, Conselheira 85 

Rosângela Hammes Rodrigues, foi retirado de pauta o item 16: processo n° 011660/2010-59 - 86 

solicitação do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas de 87 

prorrogação de prazo, em caráter excepcional, para defesa de tese da doutoranda Katja Plotz 88 

Fróis. Item 17 - processo n° 010910/2010-33 - solicitação do Programa de Pós-Graduação 89 

em Química de prorrogação de prazo, em caráter excepcional, para defesa de tese do 90 

doutorando Rafael Jovito Souza. Relatora: Conselheira Janaíde Cavalcante Rocha. Após 91 

apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, de n° 38/CPG/2010, favorável 92 

à prorrogação por 6 meses, retroativo a março/2010, em caráter excepcional, para conclusão e 93 

defesa da tese. Item 18 - processo n° 009433/2010-63 - solicitação do Programa de Pós-94 

Graduação em Aquicultura de prorrogação de prazo, em caráter excepcional, para defesa 95 

de dissertação da mestranda Isabel Campos Portugal. Relatora: Conselheira Janaíde 96 

Cavalcante Rocha. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, de n° 97 

39/CPG/2010, favorável à prorrogação, em caráter excepcional, para conclusão e defesa da 98 

dissertação até maio/2010. Item incluído - processo n° 012629/2010-35 – solicitação do 99 

Programa de Pós-Graduação em Matemática de defesa excepcional de dissertação de 100 

Mestrado do aluno Altemir José Borges. Relatora: Conselheira Janaíde Cavalcante 101 

Rocha. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, de n° 102 

56/CPG/2010, favorável à prorrogação excepcional para conclusão do curso até 11 de junho do 103 

corrente. Item 19 - processo n° 008885/2010-28 – solicitação de Manuela Boleman 104 

Wiesbauer de diploma de Mestre em Recursos Genéticos Vegetais com entrega da 105 

dissertação fora do prazo. Relator: Conselheiro Ricardo Triska. Tendo em vista que o 106 

relator já havia se ausentado da reunião, o Senhor Presidente leu o Parecer do relator, de n º 107 

40/CPG/2010, favorável à aceitação da entrega da dissertação fora do prazo e consequente 108 

emissão do diploma de mestre à requerente. Discutido o assunto, o parecer foi rejeitado, sendo 109 

emitido pela Conselheira Alcilene Rodrigues Monteiro Fritz o Parecer Substitutivo, de n º 110 

41/CPG/2010, contrário ao parecer do relator e, consequentemente, contrário à aceitação da 111 

entrega da dissertação fora do prazo e à emisão do diploma de mestre. O referido Parecer 112 

Substitutivo ressalta o prazo decorrente de 1 ano e 4 meses entre a defesa e a entrega da versão 113 

final. Após apreciação, este foi aprovado por unanimidade. Item 20 - processo n° 114 

008884/2010-83 - solicitação de José Felinto Barbosa de diploma de Mestre em Recursos 115 

Genéticos Vegetais com entrega da dissertação fora do prazo. Relator: Conselheiro 116 

Ricardo Triska. Da mesma forma como no item anterior, o Senhor Presidente leu o Parecer do 117 

relator, de n º 42/CPG/2010, favorável à aceitação da entrega da dissertação fora do prazo e 118 

consequente emissão do diploma de mestre ao requerente, sendo o mesmo aprovado por 119 

unanimidade. Item 21 - processo n° 009221/2010-86 - solicitação de Fernando Salvino de 120 

diploma de Mestre em Educação com entrega da dissertação fora do prazo. Relator: 121 

Conselheiro Flávio Rubens Lapolli. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer 122 

do relator, de n° 43/CPG/2010, contrário à solicitação do Sr. Fernando Salvino. Item 22 - 123 

processo n° 010038/2010-23 - solicitação de Ana Valquiria Calixto de diploma de Doutor 124 

em Farmacologia com entrega da tese fora do prazo. Relator: Conselheiro Flávio Rubens 125 

Lapolli. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator, de n° 126 

44/CPG/2010, contrário à solicitação da Sra. Ana Valquiria Calixto. Item 23 - processo n° 127 

010388/2010-90 - solicitação de Nelson Schoeler de diploma de Mestre em Engenharia 128 

Mecânica com entrega da dissertação fora do prazo. Relatora: Conselheira Rosângela 129 

Hammes Rodrigues. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer da relatora, de 130 

n° 45/CPG/2010, contrário à solicitação do Sr. Nelson Schoeler. Item 24 - processo n° 131 

008979/2010-05 - solicitação de Simone Aparecida Pereira de diploma de Mestre em 132 



Agroecossistemas com entrega da dissertação fora do prazo. Relator: Conselheiro 133 

Eugênio de Bona Castelan Neto. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer do 134 

relator, de n° 46/CPG/2010, favorável à solicitação do Sra. Simone Aparecida Pereira, 135 

constando do parecer que o atraso efetivo na entrega da dissertação foi de 01 dia. O item 25 - 136 

processo n° 008250/2010-21 - solicitação de Guilherme Gustavo Simões de Castro de 137 

diploma de Mestre em Literatura com entrega da dissertação fora do prazo – foi retirado 138 

de pauta, em diligência do relator, Conselheiro Rogério João Lunkes, conforme Parecer 139 

47/CPG/2010. Item 26 - processo n° 027464/2009-62 – solicitação do Senhor Oscar 140 

Edgardo Navarro Escobar de reconhecimento do diploma de Doutor na área de 141 

Educação, conferido pela Universidad del Norte, Paraguai. Relato: Comitê de Avaliação 142 

de Títulos. Após apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer do comitê, de n° 143 

48/CPG/2010, contrário ao reconhecimento solicitado. Por motivo de diligência, à pedido do  144 

Comitê de Avaliação de Títulos, foi retirado de pauta o item 27: processo n° 044861/2009-07 145 

- solicitação da Senhora Angela Luzia Miranda de reconhecimento do diploma de Doutor na 146 

área de Filosofia, conferido pela Universidad de Salamanca, Espanha. Item 28 - processo n° 147 

030210/2009-21 – solicitação da Senhora Mary Ellen Rivera Cacheado de reconhecimento 148 

do diploma de Mestre na área de Inglês e Literatura Correspondente, conferido pela 149 

Sheffield Hallam University, Inglaterra. Relato: Comitê de Avaliação de Títulos. Após 150 

apreciação, foi aprovado por unanimidade o parecer do comitê, de n° 49/CPG/2010, contrário 151 

ao reconhecimento solicitado. O item 29, que trata do processo n° 046293/2009-71 - 152 

solicitação da Senhora Jackeliane Pellegrini de reconhecimento do diploma de Mestre na 153 

área de Inglês e Literatura Correspondente, conferido pela Universidade do Porto, 154 

Portugal, foi retirado de pauta porque o Programa de Pós-Graduação em Inglês e Literatura 155 

Correspondente não analisou o mérito da tese e nega provimento pelo fato da dissertação ter 156 

sido redigida em português, sendo exigência do programa que as dissertações e teses sejam 157 

redigidas em inglês. Na discussão do assunto, a representante do Centro de Comunicação e 158 

Expressão, Conselheira Rosângela Hammes Rodrigues, esclareceu que, pelo tema da 159 

dissertação, poderia ser apreciado em outro programa de pós-graduação daquele Centro: 160 

Literatura ou Linguística. Foi entendimento da Câmara que a requerente será comunicada da 161 

decisão e poderá optar se deseja que o processo seja apreciado ou não por um dos programas de 162 

pós-graduação citados. Na sequência, passou-se à apreciação dos itens 30 a 35, que tratam, 163 

respectivamente, dos seguintes processos de reconhecimento de diplomas estrangeiros: 164 

item 30 - processo n° 000007/2010-64 – solicitação da Sra. Gisele Ricobom de 165 

reconhecimento do diploma de Doutor na área jurídica, conferido pela Universidad Pablo 166 

de Olavide, Espanha; item 31 - processo n° 006194/2010-90 – solicitação da Sra. Silvia 167 

Maria Martelli de reconhecimento do diploma de Doutor na área de Ciência dos 168 

Alimentos,   conferido pela Università di Pisa, Itália; item 32 - processo n° 004700/2010-14 169 

– solicitação da Sra. Eduarda Molardi Bainy de reconhecimento do diploma de Mestre na 170 

área de Ciência dos Alimentos, conferido pela The University of Guelph,  Canadá; item 33 171 

- processo n° 005877/2006-43 – solicitação do Sr. Jaques Facon de reconhecimento do 172 

diploma de Doutor na área de Engenharia Elétrica, conferido pela Université de 173 

Technologie de Compiègne, França; item 34 - processo n° 030788/2009-88 – solicitação da 174 

Sra. Maria Tereza Rojo de Almeida de reconhecimento do diploma de Doutor na área de 175 

Química  , conferido pela Universidad de Buenos Aires, Argentina e item 35 - processo n° 176 

030272/2009-33 – solicitação da Sra. Lucineia Silveira Toledo de reconhecimento do 177 

diploma de Mestre na área de Educação, conferido pela Universidad Pedagógica Juan 178 

Marinello, Cuba, todos sob o relato do Comitê de Avaliação de Títulos. Na apreciação dos 179 

processos foram aprovados, por unanimidade, os pareceres respectivos, conforme segue: Gisele 180 

Ricobom – parecer favorável n° 50/CPG/2010; Silvia Maria Martelli - parecer favorável n° 181 

51/CPG/2010; Eduarda Molardi Bainy - parecer favorável n° 52/CPG/2010; Jaques Facon - 182 



parecer favorável n° 53/CPG/2010; Maria Tereza Rojo de Almeida - parecer favorável n° 183 

54/CPG/2010 e Lucineia Silveira Toledo - parecer contrário n° 55/CPG/2010. O item 36, que 184 

trata do processo n° 014484/2006-21 – solicitação do Sr. André Arthur Dutra de 185 

reconhecimento do diploma de Mestre na área de Administração, conferido pela 186 

Universidad de Alicante, Espanha, foi retirado de pauta para consulta à legislação espanhola 187 

sobre a questão relacionada a “Estudios Propios”, tendo em vista que consta do diploma do 188 

requerente esta especificidade. Item 37 – Assuntos Gerais. O Senhor Presidente informou que 189 

a PRPG recebeu o Memorando 057/ODT/2010, de 05/05/2010, enviado pelo Chefe do 190 

Departamento de Odontologia, no qual é solicitada a inclusão da disciplina “Estágio não 191 

Obrigatório” nos cursos de especialização em Odontopediatria, Prótese Dentária, Endodontia, 192 

Dentística, Periodontia e Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilo Facial. Consta do referido 193 

memorando que a matrícula é para os alunos regulares dos cursos citados que possuem bolsas 194 

vinculadas a projetos de pesquisa e extensão aprovados na UFSC, sem vínculo empregatício de 195 

qualquer natureza. Pela natureza do pedido, que envolve alteração de projetos de especialização 196 

aprovados por esta Câmara, foi consenso a inclusão da referida disciplina nos cursos citados. 197 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 198 

reunião da qual eu, Ioanna Katharina Schroeder, Secretária ad hoc, lavrei a presente ata que, se 199 

aprovada, será assinada pela Presidência e conselheiros.    200 


