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1. HISTÓRICO: 
 

 Em 18/05/1998, Yiftah Peled requer a revalidação do diploma de Bacharel em Artes 
Plásticas obtido na Escola de Escultura do Emerson College, em Sussex, Inglaterra; 

 Em Maio de 1998 através da Portaria 020/98 - CEART é designada pela Diretora Geral do 
Centro de Artes uma comissão compostas pelos Professores LUIZ CARLOS CANABARRO 
MACHADO, ROSANA BORTOLIN e NARA BEATRIZ MILLIOLI TUTIDA para análise e 
parecer na solicitação de Revalidação de Diploma do requerente; 

 Em 27/05/1998, a Comissão designada para o processo reuniu-se e emitiu parecer 
considerando o aproveitamento de disciplinas cursadas no Exterior num total equivalente a 
1650 horas/aula do curso de Bacharelado em Artes Plásticas: Escultura e Cerâmica, do 
CEART/UDESC, e favorável ao ingresso do requerente no referido Curso indicando as 
disciplinas necessárias para a integralização da carga horária do referido curso (3240 
horas/aula); 

 No período de 1998/2 a 2000/1 o requerente cursou 26 disciplinas num total de 1620 
horas/aula; 

 Em 29/09/2000 a Comissão designada conforme a Portaria 020/98 - CEART, reuniu-se 
novamente e após análise da documentação apresentada considerou que as disciplinas 
cursadas com aproveitamento são suficientes para a revalidação de Diploma de Yiftah 
Peled como Bacharel em Artes Plásticas: Escultura e Cerâmica; 

 Em 24/10/2000, o processo é encaminhado ao CONSEPE em caráter de urgência; 

 Em 17/11/2000, é designado o relator. 
 
 
2. ANÁLISE: 
 
Constam do processo os seguintes documentos: 
 

a) Requerimento de revalidação do Diploma. 
b) Documentos de Identificação do requerente. 
c) Diploma de Graduação em Escultura, com caracterização da escola de origem. 
d) Histórico Escolar do Curso de Escultura no Emerson College, Sussex, Inglaterra. 
e) Ementa e conteúdo programático das disciplinas cursadas (tradução pública juramentada) 
f) Certificado de Conclusão do equivalente ao Segundo Grau, cursado em Israel. 
g) Curriculum Vitae 
h) Histórico escolar de disciplinas cursadas no CEART 
 
 

Não consta do processo instrução técnica do Setor de Registro de Diplomas. 
Pela documentação apresentada no processo consideramos que o requerente cumpriu as 
exigências da Comissão designada pelo Centro de Artes, cursando 1620 horas/aula com bom 
aproveitamento. Além disso trata-se de profissional com atuação destacada na área conforme 
curriculum vitae em anexo. 



Salvo melhor juízo o processo está amparado pelo Regimento Geral da UDESC (Artigo 178, 
Parágrafo 1º) 
 
 
3. PARECER: 
 
Pelo acima exposto somos de parecer favorável a revalidação do Diploma de Bacharel em Artes 
Plásticas de Yiftah Peled. 
 
 
 
Prof. Ivan P. de O. Gomes 

Relator 


