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ATA Nº 10 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS MÉDICAS 

 
Ata da sessão ordinária do Colegiado do Programa 
de Pós-Graduação em Ciências Médicas realizada 
em 8 de novembro de 2022, às 9 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, por meio de 1 

videoconferência - plataforma Conferênciaweb RNP, reuniu-se o Colegiado do Programa de 2 

Pós-Graduação em Ciências Médicas da UFSC, com a presença dos seguintes membros: Katia 3 

Lin (presidente), Alexandra Susana Latini, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Roger Walz, 4 

Rosemeri Maurici da Silva e Tânia Silvia Fröde. Justificaram ausência os membros: Alexandre 5 

Sherlley Casimiro Onofre, Guilherme Loureiro Fialho e José Tavares de Melo Júnior. 1. 6 

Informes: a) Férias Carolina: foi informado que a servidora Carolina Silveira estará de férias de 7 

16 a 30 de novembro, retornando no dia 1° de dezembro de 2022. 2. Apreciação da ata da 8 

última reunião: a ata da reunião de 11 de outubro foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação 9 

de coorientador – doutorando Daniel Araujo Fernandes: o discente solicitou coorientação do 10 

Dr. Gilberto Melo até a finalização de seu doutorado. Todas as partes estiveram de acordo 11 

(aluno, orientador e o novo coorientador). A solicitação foi aprovada por unanimidade. 4. 12 

Renovação da adesão ao PSV-UFSC da profa. Suely Grosseman: a profa. Suely teve o seu 13 

último termo de adesão ao PSV (programa de serviços voluntários da UFSC) vigente até 18 de 14 

agosto. Assim, ela está solicitando a renovação para ficar em situação regular no sistema da 15 

UFSC e continuar atuando no PPGCM. O parecer da relatora (profa. Katia Lin) foi favorável, visto 16 

que ela entregou todos os documentos conforme legislação. O processo também passará pelo 17 

Departamento de Pediatria e depois seguirá para a Direção do CCS. O colegiado aprovou o 18 

parecer por unanimidade. 5. Homologação do resultado do Processo Seletivo 2023: o processo 19 

seletivo de 2023 foi finalizado: o edital foi lançado em 13 de setembro e no dia 19 de outubro 20 

aconteceu o último dia de prova oral (última etapa). De início, houve 21 inscritos para o 21 

mestrado e dois para o doutorado. Ao final, foram aprovados nove candidatos para o mestrado 22 

e um para o doutorado. O resultado foi homologado pelo colegiado e será publicado ainda hoje 23 

no site do PPGCM. 6. Credenciamento e recredenciamento de docentes: a comissão de 24 

credenciamento e recredenciamento vem trabalhando desde a última reunião do colegiado na 25 

nova norma de credenciamento e recredenciamento do programa. O motivo é a adequação à 26 

nova Resolução da Pós-Graduação e também aos critérios da CAPES. A nova norma elaborada 27 

pela comissão foi enviada por e-mail a todos os membros do colegiado na semana anterior, e a 28 

discussão sobre ela foi aberta nesta reunião. Os professores sugeriram mudança no número 29 

mínimo de horas que os docentes permanentes devem se dedicar ao PPGCM e elogiaram a 30 

elaboração da nova legislação. A norma foi aprovada por unanimidade e será encaminhada à 31 
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PROPG para os trâmites legais. 7. Outros assuntos que ocorrerem: a) a doutoranda Juliana 32 

Keller Nascimento solicitou defesa de tese para o dia 12 de dezembro. Ela é orientanda do prof. 33 

Emilio e entregou o formulário em conformidade com o regimento (anexou comprovantes de 34 

submissão de dois artigos). A aluna também cumpre os requisitos para defesa (proficiência em 35 

duas línguas estrangeiras e número de créditos cursados). O pedido foi aprovado por 36 

unanimidade. b) A profa. Katia informou que haverá uma aula-magna do Dr. André D´Ávila no 37 

PPGCM no dia 18/11/2022, às 16h30, e que todos estão convidados. Nada mais havendo a 38 

tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a 39 

presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 8 de 40 

novembro de 2022. 41 
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