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CONVOCAÇÃO 

 
 

De acordo com o inciso II do art. 14 do Regimento Interno do Conselho Universitário – CONSUNI e com 
base na Resolução nº 14/2020-CONSUNI, referendada, com alteração, pela Resolução nº 16/2020-
CONSUNI, convoco Vossa Senhoria para reunião ordinária da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 

- CPPG a realizar-se no dia 29 de julho de 2020, com início às 13h30, por videoconferência, através 
da Plataforma Moodle, no endereço https://www.moodle.udesc.br/, com transmissão em tempo real 
através de vc.udesc.br, com a seguinte ordem dos trabalhos: 
 
 

1. Ata: leitura, discussão e votação; (Documento Digital nº 21869/2020) 
2. Expediente; Inclusão em pauta Processo nº 2358/2020 
3. Ordem do Dia: 

 
 

3.1.  Processo nº 11296/2020; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduacão; interessado: Gabriel de Oliveira Nietsche Cruz; assunto: Solicitação de reconhecimento 
de Diploma de Pós-Graduação curso de Mestrado em Artes Visuais. (Diploma emitido pelo Institute 
of Art, Design + Technology - Dun Laoghaire) Número da Solicitação: 60781; relator conselheiro 
Vitor Hugo Klein Júnior. Adiado das sessões de 06/05/2020, em razão de diligência solicitada pelo 
relator. Adiado da sessão de 02/06/2020, por não ter retornado de diligência;  
Decisão: Retirado de pauta para juntada de documentos por parte do interessado, voltando a 
tramitar caso atendida a diligência. 

 
3.2.  Processo nº 19563/2020; origem: UDESC/CEFID/CPPGCMH - Coordenadoria do Programa de 

Pós-graduação em Ciências do Movimento Humano; interessado: Hélio Roesler; assunto: Alteração 
das linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e 
consequente adequação da grade curricular dos cursos de Mestrado Acadêmico e Doutorado; 
relator conselheiro Rogério Rosa Rodrigues;  
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão,o parecer do relator, favorável às alterações 
solicitadas. A decisão será expressa através da Resolução nº 006/2020 - CPPG que será publicada 
no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.3.  Processo nº 13747/2020; origem: UDESC/FAED/BI - Departamento de Biblioteconomia e Gestão 

de Informação; interessado: Elisa Cristina Delfini Corrêa; assunto: Solicitação de Inclusão no 
Programa Professor Voluntário; relatora conselheira Denise A. de Azambuja Zocche;  
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer da relatora, favorável à solicitação 
apresentada no processo. A decisão será expressa através do Parecer nº 15/2020 - CPPG que será 
publicado no sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 
 

3.4.  Processo nº 14962/2020; origem: UDESC/REIT/CDH - Coordenadoria de Desenvolvimento 
Humano; interessado: Carmem Maria Cipriani Pandini; assunto: Ressarcimento UMINHO – 
Capacitação (recurso); relator conselheiro Danilo Ledra;  
Decisão: Aprovado, por maioria, com 13 votos favoráveis e 2 votos contrários, com discussão, o 
parecer do relator, contrário ao provimento do recurso apresentado no processo. A decisão será 
expressa através do Parecer nº parecer 16/2020 - CPPG que será publicado no sitio oficial da 
Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
3.5.  Processo nº 27011/2019; origem: UDESC/REIT/PROPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduacão; interessado: Maria Aparecida Andrade de Oliveira Tsu; assunto: Solicitação de 
reconhecimento de Diploma de Pós-Graduação curso de Mestrado em Administração. Número da 
Solicitação: 17688 Plataforma Carolina Bori; relator conselheiro Aleksander Sade Paterno; 
aprovado, por unanimidade,o parecer contrário ao reconhecimento solicitado 
Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, contrário à aprovação 
da solicitação, acompanhando a comissão de especialistas avaliadora. A decisão será expressa 
através do Parecer nº 17/2020 - CPPG que será publicado no sitio oficial da Secretaria dos 
Conselhos na internet. 

http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/014-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/016-2020-cni.pdf
http://secon.udesc.br/consuni/resol/2020/016-2020-cni.pdf
https://www.moodle.udesc.br/
http://vc.udesc.br/userportal/#/home/main
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INCLUSÃO EM PAUTA: 
 

 
3.6.  Processo nº 2358/2020; origem: UDESC/CCT/QMC - Departamento de Química; interessado: 

Sérgio Henrique Pezzin; assunto: Solicitação de Licença Sabática; relator conselheiro Luiz Cláudio 
Miletti; 

Decisão: Aprovado, por unanimidade, sem discussão, o parecer do relator, favorável à aprovação da 
solicitação. A decisão será expressa através do Parecer nº 18/2020 - CPPG que será publicado no 
sitio oficial da Secretaria dos Conselhos na internet. 

 
 
 

4. Comunicações Pessoais. 
 
 
 

Florianópolis, 17 de julho de 2020. 
 
 
Profª Drª Letícia Sequinatto 
Presidente da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação – CPPG 


