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\ ta da sessão or(!inária da Cân3 ara dc
llós-(;raduação, realizada cm 14 {!c dczcmilro
(lc 2{)(16, ãs 08:5(} pior:is, nu S:tla 'çl)rof. A}'rton
Rohcrto dc Oliveira, prédio da Reitoria.

Aos quatorze dias do litês dc dczcinbro dc dois mil c seis, às oito horas c cinqilêilla minutos. reuniu-sc ;\
Câíllara dc )'(ls-Graduação coítvocada através do Oficio Circular n" 1 2/CPG/2006. com zi prcscriçn dos
Scíl1lorcs Coítsclllciros: Níarlldc 'lcrczinha 13ordignon Luiz. Marco /\ntâi\io l;ranciotti. Anlõ lio Stirgio
('(.)c'lho. olaria lcrczinhít Silvcira Paulilo. N4iriaill lrigucircdo Vicira da Cuíllta. R(}bcrto Mctircr. Mana
!lavra CoclÍlo (,ic So117a lla(iiiha. N4aria 13crnar(}cte Ramos í:lares. Oridcs N4czzaro!)a, (;ilcério í'richês.

Alicia (ioí)çalvcs Saniiago, rosé (.:árias ('unha Pctrus c a rcÍlrcscnlanlc discente [)arlicla dc Atlrcu
Santos, sob a I'residência do prottssor Sérvio ];'crnando ']'orrcs de t;'ratas. Pró-Reitor (]c I'lls-(graduação
cít} exercício. lavciido núi cro legal. a Í)rcsídêricia cuíilprilnclitou a tactos c justillcnu ti ;iusêíicia tios
(:onsclhclros Adcmir Neves, Ju=lrez. Vicini do Nascimciito c Ricardo dc Soez.a Vieirt!. Ato seguinte.
cnlpossou a (:ottsc]hcira Mari]dc ]crczin] a 13ordig110n l.uiz. cllic passa a integrar esta (:ilmara íia
qui1lidadc dc rcl)rcsciitaíitc do Centro clc Ciências Agrárias. cm substituição ao Collsclhciro Nlaurícia
Scdrcz dos Reis (luc teve o scu niítr data encerrado, Ao colocar a pauta cnl ilÍ)rcciação. a mcsnla it)i
iiproxada cona inclusões dos seguintes processos: n' 024547/20(}5-76 rcvalitiação do titulo dc douto!
clo Sr. Jttarez da Silvo Thicscít n;l arca dc ltducação convénio clitrc instituição hrasilcint {IJNOt:S(.')c
Instituição estrangeira (l('('f) - Cubo). sol) o relato do Coíllitê dc Avitliação dc 'l'ítulos: tl''
057267/2í)06-25 solicitação da :lluita JitnciKt AEltoriin (iuidi Siihncl dc prorrogaçãtl c\ccpcionai clc
prazo pltra dcíésa dc íx'lcstni lo cm Ciência dos Aiiinentos. sob o relato do (:onsclhciro Oridcs
Mczvarobi} c 11" 057868/2006-38 - solicitação do a uno lábio (}onçalvcs (}onzalcz de autorização
excepcional pari dcftsa abra dc l)rezo dc Mcstnido cm [:ngcilharia Mccânicíu sob o rc]ato do
(:onsclhciro Ricardn dc Sou/n Vicira. Item 1 - Aprovação da Ata n" 10 - reunião ordinária dc
f)9/1 1/2t1{)6. Após itprccii\ção. a ntcsrna lbi aprovitda por unaninlidadc. Item 2 - 1':acolha dc substituto
do Cnnsclhcii'o f':leio Luíz l,í)pes da Silvo no Comilê dc A\filiação dc Títulos.o Senhor l)residente
cxpos cine iituitlMentc 2 conselheiros intcgraitl n rcltrido comité c, à pedido do iitcsillo, seria o})tlituna
a indicação dc ÍTlais 2 nici] foros, haja vista o volume dc trabaltlo. Na discussão cita assunto it)i indicado c
aceito o non)c da Consclllcira Nliriam l;igucircdo Vicira da Cutitla c indicado o non c do Consclltciro
Adctilir Neves cine, devido a atlsência nesta reunião. será consultado. ltc'n} i - Indicação (it
representante discente no (;omito do I'ltO}' c sut)stituição do rc!)rcscntantc suplente tla :ircn dc
cxat:ts, Prtlf. Nlarcclo Trlltcnl)crg pela I'rara. l)él)ora l)crês Nlenczcs, anual (:qiordcnador:! (lo
I'rograma dc I'(}s-(;ra(luação cm F'ísica. Foi indicado c aceito o ntln c da Coiisclhcira Dlirlicla dc
At)rcu Szii)tos p:lna a rcprcscri anão discente íio ('onlitê do Prol.', sentia consciiso. tanlbtlin. ;!
sul)stituição do rcprcscrltaíitc suplente da arca dc c\alas. Item J - l)cririição do calor(!ária estfllar ( a
pós-gru(junção 2007. Allrcscntzldu a proposta cla l)ró-Reitoria clc I'(}s-(;raduaçiio, it)i cnlatizada pela
prcsi(iê11cia z] ímplcííicnlaçÍío dc períodos dcllnidos para a matrícula o/i ///It' crTI tn(los os proHr;mias dc
p(bs-graduação, dc modo a utiillcar os )roccdimcntos c viabilizar as l matrículas dc aluílos regulares c
especiais. l)isculido o assurlto. fk)í al)sovada por uitâllin)idade a prol)testa da }'Ítl'(i com a possibilidade
dc [)criado dc nnltricula flexível llíl priííiciro período lctivn dc 2007. conta)mtc os plancjaíncntos prévios
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tios programas. loi sugerido quc o conceito "l" se.ia substituído pelo conceito definitivo até o tIRaI do
período lcti\o sul)setlllcntc cni lue Foi aplica(to. ltcín 5 - Proposta de novo formato dc teses c
dissertações. o Scilhor E'residente inforinoli qtlc. confomlc já exposto aíttcriortnentc. ii irn})rcssão scr;\
frente/verso no tttrnlato livro (A5). sendo quc it capa c as páginas poderão scr lbitas cnl (leal(luar
prognll} a de editoração c]etrõnica, inc]usive o word (microsot]), que é cle uso l tais coíllum. Informou /
:linda. (l c serão padroniz=idas as cores tias culpas pIlHa o nlcstrado c doutorado. havcntlo a intcrvcilção f
ctc iilguns co!)scllleiros (ltic sugcrintn} verde claro pitrí! o íilcstmdo c azul cl:tro Í)ara o dolltolatlo. !-oi J
tiprovado por maioria o novo fbrrn:lto proposto pela I'ró-Reitoria dc I'ós-(iraduitção, cu.ia idéii} é
implantar a partir dc 2007. 1;içou acordado (luc a PRI'(} disponibilixin'i no site as ílorlnas c
cspcci[[czlçõcs técnicas para orientações aos programas dc p(bs-gniduação. O itcnt 6, (]uc traía do
príiccsso n' 0{)S512/2U06-19 - solicitação {la Sra. Edis Rejanc Silvo dc Souza de revalidaçiio tlli
título dc Mestre na área de l.inguística ti)i rctinacto de pauta por solicitação (to ('nniité (tc Avaliaçãí}
dc 'l'ílultis. Item 7 - pn)ccsst) Ho ll(}fit}.16/2{1114-ql -- solicitação dc Walkyria hlagno c Silvo dc
rcvillitlação do título (le l)autor na áre:i dc l,inguística -- llnivcnité dc Toulousc lc l\lir&iil
l.r'onça. Relato: (:omito de Avaliação de Títulos. /Após apreciação. lk)i aprov;tdo por unanimidn(!c o
I'arecer 1 8it/(;P(;/2(}{)6, 1tw{)rávcl à rcvalidaçãt} solicitada. condicionlKlo l lloínologação do parecer
lliuil f clo Co Gelado do I'rogrilma dc I'ós-(imduaçãn cil} l,inguística. Ni! sc(!uêtlcia. passou-sc piam ü
aprcciaçÍio dos itens (}8 a 19 (lue tratam, respectivamente, dos seguintes pedidos dc rcvalitlaçãn (lc
títulos: processo Ha 028075/2006-10 - solicitação do Sr. Célio Trois (le rcvali(!ação do título clc
Nlcstrc na arca (!c Ciência da (:omt)utação, conferido pela Llnivcrsité de Nicc-Sophia /\ntipolis
Franca; llroccsstl na (}40147/21){)6-99 - solicitação {lo Sr. Manas coberto Viotti de rcx'alidação do
título dc l)autor na :laca Engenharia Ntccânica. conferido pela IJnivcrsidad Nacional de Rosário -
.Argentina; processo Ra t)29139/2006-91 - solicitação do Sr. Robcrto Silvio IJI)crtino Russo .júnior
tlc re\:ilidação tlo título dc Doutor nü árc:l dc l=ngenharia Nlecânica, conferido pcl:l
l,ougtil)orouEh l-lnivcnity -- Reino l;Rido; processo Ra 008+(}7/2f)t)6-90 - solicitação do Sr.
1.;guardo tle I'Feitas Rocha l.ouros dc revalidação do titulo dc l)autor na arca dc l;ngcnharia
Eiétrica, conferido pcki tftiivcrsitc I'aul Sahaticr Toulousc 111 F'lança: proccssfi n' {)1 5381/21)1)(l-
88 - solicitação do Sr. Mugir Antonio (;aria)a de revalidação do título de l)autor na arca (tc
[:rigcnharia Elétrica, conferido pe]a ]]nivcrsity of ],on]lün -- ]ng]aterra; procmso Ha 01)8t22/2f){)6-
09 - solicitação d:] Sra. Cada Murta Chagas c Cavalcante Koikc dc revalidação do título dc
l)autor na :iria l:ngcnharia [létrica, confcri(]o pelo ]nstitut Nationa] Po])tcchni(]uc dc (;rena)t)lc
- F'lança; processo 8o 010087/2006-8(1 - solicitação dn Sr. f'rancesco Rossi {lc revalidação do título
dc l)i)utor n:i árc:! dc Neurociências, conferido pela Scuola Normalc Supcriore di Pisa ltália:
llrocesso n' ÍH}82(}6/201]6-3.í - solicitação da Sra. l\lárcia Rcgina I'lissak da Verga dc revalidação
{lo título dc \lcstrc na :inca { e S:lide I'úl)liça, conferido pela l,n I'ontificia tlnivcrsidall ('atóiici\
del f:cuallor - ['-(lnador; processo Ro 015134/2006-81- solicitação d{) Sr. .rosé tia]tanir Sa]gucirinho
Osório de An(Irado (;ucrra dc revalidação (lo titulo (lc l)uuíor na arca tlc Stltio1ligin ?'liílitzl
cunfcritlo pela Nc ljulgarian Univcnity -- Bulgária; processo Ro 0J74J0/2t)06..J3 - st>licitaç:io ili
s!':!, 'ç:!!itl:! i){lse!!:!io dc 11ç !i!!aç:io {!o título {tc l)autor na :irei de l)ircito, com'cuido [)clu

1lniver\;t;i l)[Hli Sttilli {li llílma "La S:lpienzii" -- Itá:ia; prllccssn Ro 01 1 3/20t)6-82 - solicitaÇãt}
tta Sra. (:arolinc }'roner dc revalitlaçãu do título dt' l)untar ni] ál-c=) dc' 1li!'calo, c'.}!!fc! d:} i
[inivcrsi(]ad })ab]o dc O]avide -- ]:apanha e processo n' t)J2871/2 {5-68 - solicitação (t:! St:!.

{!-..!t. '''''!!....-i\ã } p Ç }t'{.rí-l} ( ;i\cii-a (!u ('lpxla dc re\:!!ilação do título dc l)autor na arca dc

í:titltaçSo ('icntíücíi c I'ccnotógica, conferido pela l.iílivcrsity nf Sti'athcllde - I':st'ociH/Reino
tjni(]o. Após =lprcciação. os parcxcrcs cxl fados pelo C'otnitê dc Avaliação (lc Tí]i]lt]\ tivcr=;n] tls
sc}.uinles resulta!(!os: (:élic} frois -- parecer tontnário n" 1 85/(.'1'(;/2(}06 - aprovado por unanimidi tlc;
\fatias Rnbcrto Vionl - parecer llivonávcl [t" 1 86/C}'(}.r2006 ziprovado por utta1limidi cle: Robcrto
Silvio Lltwrtino Rosto Júnior -- parecer tbvonável r]' 187/CI'(;í200(] - al)relvado })or uitanimidildc=
E:dliHrdo clc } ratas R(xhu Louros - llarccer thvonivcl rl' 1 88/C}'(},''20[1í) aprovado por uí aliimidi} ]c
\4in)ir Antonio (;ariba - parecer favorável n' 1 89/CI'(}/2006 aprovado por unanimiciadc: C'nela \leria
C'llagas c (-'ítvalcantc Knikc - parecer tln'oráx-el n' l{)O/CPG/2006 aprovado por tlnanimidatlc=
l;íuitcesco R(}ssi - })areccr lltvorável n" i91/'CI'(}/2o06 aprovado por ui at imiclll(tc; Nliircia ReFiRa
1-1issak da Verga - parecer thvonúve} il' 192/CI'G/20(K) - aprova (lo lnr unnniillill !(tc Jnsé llillta/.zlí
Salgueirinho Osório clc An(Jnnjc (}llerr;] - parecer coiltHlrio n" 193/'(1:P(}./200(P :iprnv;lclo por
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unaitiiTlidadc; Natura Poscilato parecer üivorávc] n' 19'1/C:PG/2006 aprovlit]o por unaiiimi(Jade;
Ciirolinc I'rorlcr - tlarcçcr Êivorilvcl i\' 195/CPG/2006 - íiprovado por unanimid=\(lc c Valtlinctc
('onceição do Socorro Oliveira (!a Costa - parecer contrário n' 196/CPG/2006 aprovado {)or
unanimidaclc. Item incluído - processo n' 024547/2005-76 - solicitação du Sr. .Ju:ircz d:l Silo-a
Thicscn dc rcvalitlação (!o titulo dc doutor na área de Educação ol)tido atnlvés dc convénio t'ntrt'
instituição t)rasilcira (tfNO1':SC) c instituição cstrangcir;l (ICCI' Cubo). Relato: Comité dc
Avaliação dc 'l'itulos. Após apreciação, ít)i aprovado flor unanilnidadc o Parecer 209/CI'(i/2006.
favorável à revalidação solicitada, sendo csclarccido quc a defesa no I'rograma dc Pós-Graduação cm
í;duc;lção da UFSC ocorreu cn] 1 6/1 1/2006. com aprovação. Na sequência, passou-sc para a apreciação
dos itens 20 a 22 quc tratam, respectivamente, dos seguintes projetos dc especialização propostos
pelo l)apartamento dc Estomatologia: processo n' 040009/2006-18 - projcto (lc Especialização cm
Odontopcdiatria (UFSC); processo n' 037949/2006-11 - projcto dc Espccialinlção cm
Odontogeriatria (UF'SC) c processo n' 034451/2006-05 - projcto dc Especialização cm I'rótcsc
Dentária (UFSC). Após apreciação, I'eram aprovados por maioria os pareceres cxarados pelo Comité
dc Alláiisc dc Processos dc Cursos Convcniados, favoráveis aos cursos propostos condicionados ;!o
início dos mesmos após a aprovação do relatório final da edição anterior dos respectivos cursos pelo
CCS. Os pareceres cxarados foram os seguintes: Especialização cn] Odontopediatria - Parecer
1 97/CPG/2006; Especia]iznção crn Odontogcriatria - Parecer ]98/CI'G/2006 c Especialização cin
Prótese Dentária - I'arcccr 199/CI'G/2006. Na discussão do assunto, foi cntcndinlcnto da Calham quc
passa zi scr regra puna todos os prqctos dc espccialiKição que vet[ham a ser propostos que, cn] caso clc
aprovação desta Câmara, tcrlham scu início autorizado somente após a aprovação do relatório ílnal da
edição anterior pc]o Centro ao qua] estão vinculados. ]tcm 23 - processos n' t]22769/200$54 c
023939/200$18 -- solicitação do l)apartamento dc Estonlatologia dc transferência dos Cursos dc
Especialização cm Odontologia do Trabalho e Odontologia cm Saúde Coactiva, da UFSC llani
Balneário Camboriu. Relato: Comitê de Análise dc Processos dc Cursos Conveniados. l:oi
esclarecido pelo colnitê quc ambos os proyctos lomm aprovados por esta Câmara para a realização dos
cursos na Ul;SC, corri início cm 2006, não tendo se viabilizado a oferta dc ncntlum dos dois por
insuficiência de dcnlanda. Após apreciação, foram aprovados por maioria os pz\rcccrcs cxarados pelo
Comité dc Aílãlise dç Processos dc Cursos Convcniados, dc nülneros 200/CPG/2006 c 20 1/C!)G/2006,
favoráveis as suas oGcrtas a partir dc abril/2007 desde quc aprovadas tais implcmcntaçõcs no Colegiada
do Dcparlaíncnto dc Estonlatologia c no Conselho da Unidade do Centro dc Ciências da Saúde. Na
sequência, passou-sc para a apreciação dos itens 24 a 28 que tratam, respectivamente, dos seguintes
projetos de especialização: processo n' 056458/2006-70 -- proposta do l)apartamento dc
Engenharia Química e Engenharia dc Alimcntlis dc curso Especialização cin Processos Têxteis
(Jaraguá do Sul); processo n' 051614/2006-14 -- proposta do Departamento de Ciõncius da
Administração dc curso Especialização cm Gestão de Recursos Humanos (UFSC); processo n
051(i13/2006-61 - proposta do l)epartamcnto de Ciências da Administração dc curso
Especialização cm Gestão de I'cssoas nas Organinições (UFSC); proccsstl n' 053918/2006-J6
proposta do l)cpartamcnto dc Ciências da Administração dc curso l:spccialização cm Finanças
para Executivos (UFSC) c processo n' 052822/2006-22 - proposta do l)cpartamcnto dc Ciências
da Administração dc curso Especialização cm Marketing para Gestão Empresarial (UFSC).
l\4antcndo :l posição tomado anteriormente, foram aprovados por maioria os pareceres cxarados pelo
Comité dc Análise dc Processos tlc Cursos Convcniados, íhvorávcis aos curstls prnllostos
condicionados ao início dos rncsmos após a aprovação do relatório final da edição anterior dos
respectivos cursos pelos respectivos Centros dc Ensino. Os pareceres cxarados fomm os seguintes:
Espccializnção cm I'raccssos Têxteis - Parecer 202/CPG/2006; Especialização cm Gestão dc Recursos
llumattos - Parecer 203/CPG/2006; [tspecialização cm Gestão dc ]'essous nas Organizações - Paiccer
204/CPG/2006; Especialização cnl Finanças para Executivos - I'arccer 205/CPG/2006; Es!)ccial iznção
cm Marketing paRI Gestão Empresarial - Parcccr 206/CPG/2006. ltcin 29 - processo n' 044296/2006-
27 - proposta do l)cpartanlcnto dc Bioquímica de criação do Programa de I'ós-Graduação cm
13ioquímica, cm níveis dc Mestrado e Doutorado. Rcl:ror: Conselheiro Ricardo dc Suuzn Vicir:i.
l)ávido a ausência do relator, o scu parecer, dc número 207/CPG/2007, klvorávcl ao prognima
proposto, 6oi lido pela Presidência e, após discussão, Goi aprovado por unanimidade. Item 30 - processo
n' 0203t) 1/2006-14 - proposta do l)cpartamcnto de Ecologia c Zoologia dc criação do Programa dc
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favorável a alteração proposta, depois dc lida foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, a Senhor Presidente agmdcceu a presença de todos no ano de 2006 e convidou os presentes pam
almoço dc confmtcrnização após esta rctinião. Em seguida, encerrou a sessão, da qual eu, Rosângcla
Games da Sirva, secretária, lavrei a presente ata quc, se aprovada, será assinada pela I'residência c
pelos demais conselheiros. ~ /'
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