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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 18 de novembro de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por 1 

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

Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da UFSC, com a presença dos seguintes 3 

membros: Katia Lin (presidente), Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Maria Marlene de Souza 4 

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

Alexandra Susana Latini, Emil Kupek, Guilherme Loureiro Fialho e Suely Grosseman. 1. 6 

Informes: a) Calendário 2022: foi informado que o calendário acadêmico de 2022 já foi 7 

definido pela PROPG e será dividido da seguinte forma: 2022-1: 11/04 a 22/07; 2022-2: 05/09 a 8 

16/12. O Conselho Universitário ainda discutirá a possibilidade de as aulas das pós-graduações 9 

serem ministradas de forma híbrida (online e presencial). b) Processo Seletivo 2022: também 10 

foi informado que as etapas do processo seletivo 2022 para mestrado e doutorado finalizaram 11 

hoje pela manhã. O resultado da etapa 3 será divulgado no dia 22/11 e o resultado final no dia 12 

29/11. 2. Apreciação da ata da última reunião: a ata da reunião do Colegiado do dia 07/10/21 13 

foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de coorientação da aluna Camila Sartor 14 

Spivakoski: a mestranda é orientanda da profa. Alexandra Latini e pede coorientação do prof. 15 

Marcelo Ronsoni. O pedido está justificado e assinado por todas as partes. Foi aprovado por 16 

unanimidade. 4. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa da mestranda Bianca Schwab: 17 

a mestranda entrou no PPGCM em 2019, é orientanda do prof. Marcelo Libório, e solicita 18 

prorrogação de seu prazo de defesa por 6 meses (a partir de 04/02/2022). O pedido está 19 

justificado e assinado por todas as partes. Foi aprovado por unanimidade. 5. Entrega de 20 

relatório final de estágio de docência da doutoranda Camila Thais Adam: a doutoranda é 21 

bolsista CAPES-DS e por esse motivo precisa realizar estágio de docência por no mínimo dois 22 

semestres. Este foi seu primeiro estágio e o relatório final está em conformidade com a 23 

legislação. Foi aprovado por unanimidade. 6. Solicitação de banca de defesa do mestrado Luiz 24 

Augusto Cardoso Lacombe: o aluno ingressou no PPGCM em 2019, é orientando do prof. 25 

Leonardo Schiavon, e tem prazo de defesa até 04/02/2022. Solicitou banca para defesa para o 26 

dia 06/12/2021 e a banca está em conformidade com as normativas. Entretanto, o aluno e o 27 

orientador justificaram que ainda não submeteram o artigo para publicação, mas que até a 28 

defesa o fariam. O colegiado aprovou a solicitação com a condição da apresentação do 29 

comprovante de submissão do artigo até a data da defesa. 7. Disciplinas em língua estrangeira: 30 

a SINTER solicita aos Programas que preencham um formulário com as disciplinas em língua 31 

estrangeira que serão oferecidas no ano de 2022. A secretaria enviará um e-mail aos 32 

professores para consulta. 8. Disciplinas 2022-1: a secretaria também enviará um e-mail aos 33 
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professores consultando-os sobre a disponibilidade de horários e de disciplinas para 2022-1. 9. 1 

Outros assuntos que ocorrerem: a professora Katia informou que estará de férias a partir de 2 

29/11, mas que o prof. Roger Walz estará disponível para a próxima reunião e assuntos da 3 

coordenação em dezembro. Na próxima semana haverá uma reunião extraordinária do 4 

Colegiado para homologação do resultado do processo seletivo 2022. Nada mais havendo a 5 

tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a 6 

presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 18 de 7 

novembro de 2021. 8 
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