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Composição da Câmara: 20 cadeiras; cadeiras ocupadas: 08; quórum: 5 conselheiros 

 
 

CONVOCAÇÃO 
 

De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI, convoco 
Vossa Senhoria para reunião ordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação-CPPG a realizar-se 
no dia 25 de maio de 2022, com início às 13h30, na modalidade exclusivamente presencial, no 
Plenarinho da Reitoria, em Florianópolis-SC, em cumprimento ao § 8º do art. 16 do Regimento 
Interno (transcrito ao final), com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 

1. Ata: leitura, discussão e votação: Ata nº 16 da reunião ordinária de 06-04-2022 – Documento Digital 
nº 21734/2022. 
 

2. Expediente: 
Posses: 
Prof. Eduardo Lenz Cardoso, titular, e Profª Danierla Becker, suplente, representantes docentes do 
CCT 
Profª Vivian Cremer Kalempa, titular, e Nelcimar Ribeiro Modro, suplente, representantes docentes do 
CEPLAN  
Inclusão em pauta: Processo nº 17886/2022; Processo nº 11017/2022 e Processo nº 19710/2022 
Justificativa de ausência: 
Acadêmico Filipe Albino Ferreira, representante discente da FAED, enviou e-mail justificando 
ausência por estar doente, informando também que seu suplente, acadêmico Eliano Marcelino Koch, 
igualmente não poderia comparecer. A justificativa cientifica a ausência, mas não serve para abono 
de falta em razão de não ter sido formulada de acordo com o que determina o art. 19 do Regimento 
Interno.  
 

3. Ordem do Dia: 
 

3.1.  PROCESSO Nº 3429/2019; origem: UDESC/ESAG/AP - Departamento de Administração Pública; 
interessado: Ana Paula Grillo Rodrigues; assunto Relatório Final de Cursos de Pós-Graduação - 
Lato Sensu - Especialização em Administração em Segurança Pública com Ênfase na Atividade 
Policial Militar (CAO 2017); relator conselheiro Vanderlei dos Santos. Adiado da sessão de 06-04-
2022 em razão de diligência do relator. 
Histórico da tramitação do processo: Adiado da sessão de 26-05-2021 em razão de diligência 
solicitada pela relatora. Adiado das sessões de 28-07-2021, 15-09-2021; 22-10-2021 e 10-11-2021 
por continuar em diligência. Formulado ofício ao Departamento em 02-12-2021 (SGPE 48397/2021) 
ressaltando o prazo de cumprimento de diligência. Respondida a diligência em 10-02-2022. 
Designado novo relator, em razão do vencimento do mandato da relatora inicialmente indicada, 
Fernanda Hänsch Beuren. Adiado da sessão de 06-04-2022 em razão de diligência do novo relator. 
Decisão: Processo retirado de pauta, no Expediente da sessão, por solicitação do relator, que 
justificou continuar em dilig|ência. 
 

3.2.  PROCESSO N° 4842/2022; origem: UDESC/CAV/CPPGCAMB - Coordenadoria do Programa de 
Pós-graduação em Ciências Ambientais; interessado: Everton Skoronski; assunto: Proposta de 
criação do curso de doutorado em Ciências Ambientais no âmbito do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Ambientais; relatora conselheira Letícia Sequinatto. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer da relatora, favorável à 
criação do curso em questão. O processo seguirá para apreciação da Câmara de 
Administração e Planejamento - CAP na reunião de 15-06-2022. 

 
3.3.  PROCESSO Nº 6961/2022; origem: UDESC/CEO/CPPGZOO - Coordenadoria do Programa de 

Pós-Graduação em Zootecnia; interessado: Diovani Paiano; assunto: Proposta de Doutorado em 
Zootecnia - UDESC Oeste; relatora conselheira Letícia Sequinatto. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer da relatora, favorável à 
criação do curso em questão. O processo seguirá para apreciação da Câmara de 
Administração e Planejamento - CAP na reunião de 15-06-2022. 
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3.4.  PROCESSO Nº 1965/2022; origem: UDESC/CEAVI/CCO - Departamento de Ciências Contábeis; 
interessado: Paulo Roberto da Cunha; assunto: Criação do Mestrado Acadêmico em Ciências 
Contábeis do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Contábeis (PPGCC/UDESC); 
relatora conselheira Letícia Sequinatto. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer da relatora, favorável à 
criação do curso em questão. O processo seguirá para apreciação da Câmara de 
Administração e Planejamento - CAP na reunião de 15-06-2022. 

 
3.5.  PROCESSO Nº 7019/2022; origem: UDESC/CCT/QMC - Departamento de Química; interessado: 

Carla Dalmolin; assunto: Adequação do Curso de Mestrado em Química Aplicada ao novo 
Regimento da Pós-Graduação; relator conselheiro Émerson César de Campos. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator, favorável à 
solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa através da Resolução nº 
003/2022-CPPG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na Internet. 
 

3.6.  PROCESSO Nº 6746/2022; origem: UDESC/CESFI/DGP - Departamento de Governança Pública; 
interessado: Vitor Hugo Klein Júnior; assunto: 2ª Alteração do curso de especialização Governança 
Pública: Regulação e Risco - Resolução Consuni 074/2019; relatora conselheira Sílvia Maria Fávero 
Arend. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio da 
Resolução nº 004/2022-CPPG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.7.  PROCESSO Nº 7141/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Ivy Pivetta Viero; assunto: Reconhecimento de diploma de Mestrado em 
Design; relatora conselheira Karim Hahn Luchmann. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, contrário à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 006/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.8.  PROCESSO Nº 9259/2022; origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão 

de Informação; interessado: Ana Maria Pereira; assunto: Credenciamento professor Voluntário na 
Pós-graduação (Profª Eliane Fioravante); relatora conselheira Viviane Beineke. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 007/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.9.  PROCESSO Nº 9285/2022; origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão 

de Informação; interessado: Ana Maria Pereira; Credenciamento de professor voluntário na pós-
graduação (Profª Franciéle  Carneiro  Garcês  da  Silva); relatora conselheira Viviane Beineke. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 008/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.10.  PROCESSO Nº 9286/2022; origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão 

de Informação; interessado: Ana Maria Pereira; Credenciamento de professor voluntário na pós-
graduação (Prof. Dr. Jorge Moisés Kroll do Prado); relatora conselheira Viviane Beineke. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 009/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 
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3.11.  PROCESSO Nº 9294/2022; origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão 
de Informação; interessado: Ana Maria Pereira; Credenciamento de professor voluntário na pós-
graduação (Profª Ketry Gorete Farias dos Passos); relatora conselheira Viviane Beineke. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 010/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 
 

3.12.  PROCESSO Nº 9301/2022; origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão 
de Informação; interessado: Ana Maria Pereira; Credenciamento de professor voluntário na pós-
graduação (Profª Priscila Machado Borges Sena); relatora conselheira Viviane Beineke. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 011/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.13.  PROCESSO Nº 10978/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Edilaura Ana Steffens; assunto: Solicitação de reconhecimento de Diploma 
de Pós-Graduação Curso de Mestrado em Planificação Territorial e Gestão Ambiental. Número da 
solicitação: 76070; relator conselheiro Christian da Silva. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 012/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.14.  PROCESSO Nº 3448/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Marlice Magalhães Ramos; assunto: Solicitação de reconhecimento de 
Diploma de Pós-Graduação curso de Mestrado em Engenharia Civil. Número da Solicitação: 67958; 
relator conselheiro Vanderlei dos Santos. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator, contrário à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 013/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.15.  PROCESSO Nº 52002/2021; origem: UDESC/CEPLAN/TI - Departamento de Tecnologia Industrial; 

interessado: Ernesto Augusto Garbe; assunto: Relatório final do Curso de Pós-graduação “lato 
sensu” em Gestão para Inovação Tecnológica – 1ª edição; relator conselheiro Christian da Silva. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator, favorável à 
aprovação do relatório final apresentado nos autos. A decisão será expressa por meio da 
Resolução nº 005/2022-CPPG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
PROCESSOS A SEREM SUBMETIDOS À INCLUSÃO EM PAUTA (ingressaram na Secretaria 
após o fechamento da pauta, que se dá 15 dias antes da sessão – art. 43 do Regimento Interno): 

 
3.16.  PROCESSO Nº 17886/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Letícia Sequinato; assunto: Proposta de alteração da Resolução 013/2014 
do CONSEPE; relator conselheiro Émerson César de Campos. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer do relator, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio da 
Resolução nº 006/2022-CPPG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 

 
3.17.  PROCESSO Nº 11017/2022; origem: UDESC/CEART/CPPGMO - Coordenadoria do Programa de 

Pós-graduação em Moda; interessado: Icléia Silveira; assunto: Solicitação de reformulação do 
projeto pedagógico do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Moda do Centro de 
Artes da UDESC; relatora conselheira Karim Hahn Luchmann. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, após discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio da 
Resolução nº 007/2022-CPPG a ser publicada no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 
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3.18.  PROCESSO Nº 19710/2022; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Rodrigo Cardoso Scalari; assunto: Reconhecimento de diploma de 
Doutorado em Teatro de Rodrigo Cardoso Scalari. Tramitação simplificada; relatora conselheira 
Sílvia Maria Fávero Arend. 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à 
aprovação da solicitação apresentada nos autos. A decisão será expressa por meio do 
Parecer nº 014/2022-CPPG a ser publicado no sítio oficial da Secretaria dos Conselhos na 
Internet. 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 
 
 
Florianópolis, 12 de maio de 2022. 

 
 

Profª Drª Letícia Sequinatto 
Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação – CPPG 
 
 
OBSERVAÇÃO: Reunião convocada na modalidade presencial em cumprimento ao § 8º do art. 16 

do Regimento Interno, tendo em vista os itens 3.2, 3.3 e 3.4 da pauta. 
 
“Art. 16 (...) 
§ 8º Não integrarão a pauta das reuniões por videoconferência as seguintes matérias relativas à UDESC: 
I – alteração da estrutura organizacional; 
II – alteração do Estatuto, do Regimento Geral e do Plano de Carreira dos Servidores; 
III – contratação de servidores; 
IV – criação ou extinção de cursos.” 


