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ATA Nº 11 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 14 de dezembro de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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: Roger Walz (presidente), Emil Kupek, Maria Marlene de Souza Pires, Rosemeri 4 

Maurici da Silva, Tânia Silvia Fröde, Cristina Silva Sant’Anna (representante discente) e Adriana 5 

Boschi Moreira (representante discente). Justificaram ausência os membros: Emilio Pizzichini, 6 

Marcia Margaret Menezes Pizzichini, José Tavares de Melo Junior, Getúlio Rodrigues de Oliveira 7 

Filho, Fabricio de Souza Neves, Katia Lin, Guilherme Loureiro Fialho e Suely Grosseman. 1. 8 

Informes: não houve informes nessa reunião. 2. Apreciação das atas das reuniões dos dias 9 

18/11/2021 e 26/11/2021: as atas das últimas reuniões foram aprovadas por unanimidade. 3. 10 

Solicitação de coorientação da aluna Juliana Keller Nascimento: a aluna de doutorado, Juliana, 11 

solicitou coorientação da profa. Marcia Pizzichini em seus estudos. O pedido está assinado pelo 12 

orientador e pela profa. Marcia e devidamente justificado. Foi aprovado por unanimidade. 4. 13 

Solicitação de banca de qualificação dos doutorandos Diego Martins, Thais Martins Albanaz 14 

da Conceição e Adriana Boschi Moreira: os doutorandos ingressaram no PPGCM em 2020 e 15 

têm prazo para qualificar até fevereiro/2022. Diego e Thais são orientandos da profa. Rosemeri 16 

e Adriana é orientanda da profa. Katia. Os três pedidos estão de acordo com a legislação e 17 

foram aprovados por unanimidade. 5. Solicitação de banca de defesa dos mestrandos Kayo 18 

Augusto Gheno e Sofia Senna Gonçalves: os alunos são orientandos do prof. Marcelo Libório e 19 

possuem prazo de defesa até 08/02/2022. Os formulários estão conforme a legislação, e 20 

possuem em anexo os comprovantes de submissão de artigo. Pedidos aprovados por 21 

unanimidade. 6. Solicitação de validação de créditos da doutoranda Thaise Cristina Brancher 22 

Soncini: a aluna é orientanda do prof. Carlos. Solicita validação de 18 créditos de seu mestrado 23 

realizado na UNISUL, de 2016 a 2017. O pedido está em conformidade com o regimento do 24 

PPGCM e devidamente assinado. Assim, foi aprovado por unanimidade. 7. Calendário 25 

acadêmico do PPGCM para 2022: foi apresentado o calendário acadêmico de 2022, com datas 26 

de início e fim dos semestres 2022-1 e 2022-2, bem como datas de matrícula e ajuste. 8. Outros 27 

assuntos que ocorrerem: houve reunião da PROPG com os coordenadores e informado que no 28 

semestre 2022-1 apenas 20% das disciplinas dos Programas poderão ser ofertadas de forma 29 

remota. Em relação às demais (80% das disciplinas), podem ser ofertadas com até 49% do 30 

conteúdo online-síncrono (e no mínimo 51% de forma presencial). Nada mais havendo a tratar, 31 

deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, 32 

que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 14 de dezembro de 33 

2021. 34 
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