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CONVOCAÇÃO 
 
 

De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI, convoco 
Vossa Senhoria para reunião extraordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação-CPPG a 
realizar-se no dia 12 de agosto de 2022, com início às 13h30, na modalidade exclusivamente 
presencial, no Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis-SC, em observância ao § 8º do art. 16 do 
Regimento Interno, com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 

1. Ata: leitura, discussão e votação: Ata nº 18, SGPe nº 35405/2022 da sessão ordinária de 27 de julho 
de 2022; 
 

2. Expediente: Posses: dos professores Marcello Beckert Zapelini, como titular, e Valério Alécio 
Turnes, como suplente -  ESAG. 

 Justificativa de ausencia: 

 O Professor EDUARDO LENZ CARDOSO havia justificado a sua ausência na reunião passada que 
esta secretaria informou que o professor e a suplente estariam em banca naquela data, mas como a 
informação foi dada apenas na chamada do processo, não ficou registrada em ata. 

 
3. Ordem do Dia: 

 
3.1.  PROCESSO Nº 14090/2022; origem: UDESC/CEART/CPPGT - Coordenadoria do Programa de 

Pós-graduação em Teatro; interessado: Paulo Cesar Balardim Borges; assunto: Proposta de 
reforma curricular do Curso de Mestrado do PPGAC/CEART; relator conselheiro Eduardo Lenz 
Cardoso. Adiado da sessão de 27-07-2022 em razão da ausência do relator à sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator. A decisão será 
expressa por meio da Resolução nº 012/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da 
Secretaria dos Conselhos na internet. 
  

3.2.  PROCESSO N° 25043/2022; origem: UDESC/CCT/FIS - Departamento de Física; interessado:Luís 
César Fontana; assunto: Afastamento para atuar como Professor Visitante Sênior no exterior, 
regulamentado pela Resolução nº 061/2018 - CONSUNI. A atividade será realizada na universidade 
McMaster (in Advanced Manufacturing Engineering McMaster Manufacturing Research Institute  - 
MMRI), na cidade de Hamilton - Canadá; relator conselheiro Emerson Cesar de Campos. Adiado da 
sessão de 27-07-2022 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator. A decisão será 
expressa por meio de Parecer nº 017/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 
  

3.3.  PROCESSO N° 16135/2022; origem: UDESC/CEFID/FICOLPDE - Colegiado Pleno do 
Departamento de Fisioterapia; interessado: Fernanda Romaguera Pereira dos Santos; assunto: 
Solicitação de licença sabática; relatora conselheira Karim Hahn Luchmann. Adiado da sessão de 
27-07-2022 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora. A decisão será 
expressa por meio de Parecer nº 018/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 

 
3.4.  PROCESSO N° 3520/2020; origem: UDESC/CEFID/CPPGCMH - Coordenadoria do Programa de 

Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano; interessado: Tales de Carvalho; assunto: 
Solicitação de inclusão como professor voluntário no PPGCMH; relatora conselheira Karim Hahn 
Luchmann. Adiado da sessão de 27-07-2022 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer da relatora. A decisão será 
expressa por meio de Parecer nº 019/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 

 
3.5.  PROCESSO Nº 28314/2022; origem: UDESC/CEO/EAQ - Departamento de Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Química; interessado: Neudi Jose Bordignon; assunto: Solicitação de não 
aplicação do ressarcimento, por prazo determinado, conforme previsto no parágrafo 6° do Artigo 10 
da Resolução N°056/2010 – CONSUNI; relator conselheiro Christian da Silva. Adiado da sessão de 
27-07-2022 por exiguidade de tempo da sessão. 
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Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator. A decisão será 
expressa por meio de Parecer nº 020/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 

 
3.6.  PROCESSO Nº 11425/2022; origem: UDESC/CCT/EM - Departamento de Engenharia Mecânica; 

interessado: Fernando Humel Lafratta; assunto: Pedido de Afastamento para Estágio Pós-Doutoral 
do servidor Fernando Humel Lafratta do CCT; relator conselheiro Vanderlei dos Santos. Adiado da 
sessão de 27-07-2022 por exiguidade de tempo da sessão, aprovado “ad referendum” do Reitor 
(Parecer nº 016/2022-CPPG). 
Decisão: Prejudicado pela ausência do relator que esta de férias e não pode analisar a 
aprovação “ad referendum”. 

 
3.7.  PROCESSO N° 51059/2021; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Felipe Pacheco Oliveira; assunto: Solicitação de reconhecimento de 
Diploma de Pós-Graduação curso de Mestrado em Administração. Número da Solicitação: 81620 
(Plataforma Carolina Bori); relator conselheiro Christian da Silva. Adiado da sessão de 27-07-2022 
por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator. A decisão será 
expressa por meio de Parecer nº 021/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 

 
3.8.  PROCESSO N° 16216/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Emanuela Fátima Schneider; assunto: Reconhecimento de diploma de 
Mestrado em Ciências Ambientais de Emanuela Fátima Schneider; relator conselheiro Eduardo 
Lenz Cardoso. Adiado da sessão de 27-07-2022 por exiguidade de tempo da sessão. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator. A decisão será 
expressa por meio de Parecer nº 022/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da Secretaria 
dos Conselhos na internet. 

 
3.9.  PROCESSO Nº 29604/2022; origem: UDESC/REIT/PROEN - Pró-Reitoria de Ensino; interessado: 

Letícia Bossle Silveira; assunto: Relatório Institucional Consolidado 2021 - Programa de Educação 
Tutorial – PET; relator conselheiro Anibal Alexandre Campos Bonilla. 
Decisão: Prejudicado pelo não recebimento do processo no SGPe. 

 
3.10.  PROCESSO Nº 30364/2022; origem: UDESC/CCT/QMC - Departamento de Química; interessado: 

CARLA DALMOLIN; assunto: Pedido de autorização para iniciar nova grade curricular do PPGQ em 
2023-01; relator conselheiro Eduardo Lenz Cardoso. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, com discussão, o parecer do relator. A decisão será 
expressa por meio da Resolução nº 013/2022-CPPG a ser publicada no sídio oficial da 
Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.11.  PROCESSO Nº 28011/2022; origem: UDESC/CEPLAN/TI - Departamento de Tecnologia Industrial; 

interessado: FERNANDA HANSCH BEUREN; assunto: Criação do Mestrado Profissional do 
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia de Produção (PPGEPP/UDESC); 
relatora conselheira Letícia Sequinatto. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
aprovação do processo. O processo seguirá para apreciação da Câmara de Administração e 
Planejamento - CAP e do CONSUNI. 

 
3.12.  PROCESSO Nº 28762/2022; origem: UDESC/CERES/DEPB - Departamento de Engenharia de 

Pesca e Ciências Biológicas; interessado: JORGE LUIZ RODRIGUES FILHO; assunto: Criação de 
curso de Pós graduação - Mestrado em Sistemas Costeiros e Lagunares; relatora conselheira 
Letícia Sequinatto. 

Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora favorável à 
aprovação do processo. O processo seguirá para apreciação da Câmara de Administração e 
Planejamento - CAP e do CONSUNI. 

 

4. Comunicações Pessoais. 
Florianópolis, 08 de agosto de 2022. 
Profª Drª Letícia Sequinatto 
Presidente da CPPG/CONSUNI 
 


