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ATA Nº 1 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 fevereiro de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez 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), Carlos Rodrigo Zárate Bladés, Fabricio de Souza Neves, Getúlio Rodrigues de 4 

Oliveira Filho, Maria Marlene de Souza Pires, Roger Walz, Rosemeri Maurici da Silva, Suely 5 

Grosseman e Tânia Silvia Fröde. Justificaram ausência os membros: Guilherme Loureiro Fialho, 6 

Marcia Margaret Menezes Pizzichini e Emilio Pizzichini. 1. Informes: a) Calendário de 2022: o 7 

calendário de 2022 do PPGCM, aprovado em 2021, foi apresentado novamente a todos. A 8 

profa. Katia também lembrou que em alguns períodos da semana o PPGCM já está de portas 9 

abertas com atendimento presencial, pois a UFSC está iniciando a Fase 2 da retomada das 10 

atividades presenciais. b) Período de matrícula: também foi relembrado o período de matrícula 11 

dos alunos, que acontecerá de 28/03 a 01/04. Algumas disciplinas poderão ter alunos especiais 12 

caso sobrem vagas após a matrícula dos alunos regulares. Isso será tratado com cada professor 13 

responsável por disciplina do semestre. c) Novo Regulamento da Pós-Graduação: Em outubro 14 

de 2021 o Conselho Universitário aprovou o novo regulamento da Pós-Graduação: a Resolução 15 

Normativa 154/2021/CUn, que revoga a Resolução 95/2017/CUn. Com ela, todos os Programas 16 

precisam se adaptar e elaborar seus novos regimentos internos para que sejam compatíveis 17 

com a nova resolução. A profa. Katia também informou que em 2021 a PROPG trabalhou na 18 

atualização da legislação de outros assuntos referentes à Pós, e que tudo está atualizado no site 19 

do PPGCM. 2. Apreciação da ata da reunião de 14/12/2021: a ata da reunião do Colegiado de 20 

dezembro foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de prorrogação de qualificação da 21 

doutoranda Fernanda Augustini Rigon: orientanda do prof. Leonardo, a doutoranda entrou no 22 

PPGCM em 2020 e tem seu prazo de qualificação vencendo em fevereiro/2022. Entretanto, 23 

como ela ainda não cursou a disciplina Bioestatística Avançada (pré-requisito para a 24 

qualificação), a aluna pede prorrogação de seu prazo de qualificação para poder cursar a 25 

disciplina primeiro. Pedido aprovado por unanimidade. 4. Solicitação de validação de créditos 26 

da doutoranda Naarai Camboim Bezerra: a aluna é ingressante em 2022 no PPGCM, e solicita a 27 

validação de 20 créditos cursados no mestrado em nosso Programa. O pedido está tempestivo 28 

e de acordo com a legislação, dessa forma foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação de 29 

coorientador para a doutoranda Ana Rita Peixoto Panazzolo: a aluna entrou no doutorado em 30 

2021, com orientação da profa. Rosemeri e coorientação do prof. Getúlio. Entretanto, ainda no 31 

ano anterior a sua orientação foi passada para o prof. Getúlio, e ela ficou sem coorientador. Por 32 

esse motivo, Ana Rita solicita a inclusão do Dr. Klester dos Santos Souza como seu 33 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 
coorientador. Pedido aprovado por unanimidade. 6. Solicitação de banca de qualificação dos 1 

doutorandos Daniel Araujo Fernandes e Thaise Cristina Brancher Soncini, e do mestrando 2 

Gabriel Novais Rocha: os doutorandos Daniel e Thaise ingressaram no Programa em 2020 e 3 

têm seu prazo de qualificação vencendo em fevereiro/2022. Solicitam banca para o dia 23/02 e 4 

18/02, respectivamente. Ambos possuem os pré-requisitos para agendar a qualificação. A 5 

profa. Katia ressaltou que na banca da Thaise houve uma inversão de membros no formulário: 6 

a profa. Tânia é membro interno do PPGCM, não podendo estar na banca como membro 7 

externo. Assim, o prof. Oscar que estava como suplente passará para titular, e a profa. Tânia 8 

ficará como suplente. O mestrando Gabriel teve sua qualificação reprovada no mês de 9 

novembro/2021, e conforme Regimento, pode-se solicitar uma nova qualificação em até 90 10 

dias. Dessa forma, o aluno solicita a banca para 22/02. Todos os pedidos estão conforme a 11 

legislação e foram aprovados por unanimidade.  7. Solicitação de banca de defesa da 12 

mestranda Gisele Espíndola: a aluna é orientanda da profa. Alexandra Latini, possui todos os 13 

requisitos para defesa, artigo publicado, e solicita banca para 23/02. O pedido foi aprovado por 14 

unanimidade. 8. Solicitação de recredenciamento do prof. Carlos Rodrigo Zárate Bladés: o 15 

prof. Carlos teve seu credenciamento no Programa finalizado em 05/02/22. Com isso, enviou 16 

documentação para o recredenciamento, para continuar como docente permanente. A profa. 17 

Katia informou que a documentação atende os requisitos da Norma de Credenciamento e 18 

Recredenciamento do PPGCM, e o pedido foi aprovado por unanimidade. Como o Programa 19 

possui nota 4 da CAPES, é necessário que os credenciamentos e recredenciamentos de 20 

docentes sejam aprovados também na Câmara da Pós-Graduação. Assim, o processo será 21 

tramitado para a PROPG. 9. Solicitação de adesão ao PSV da UFSC do prof. Marcelo Fernando 22 

Ronsoni: desde o ano passado, qualquer professor de Pós-Graduação precisa ter algum vínculo 23 

de docente com a UFSC (e assim uma matrícula de docente). Como o prof. Marcelo finalizou 24 

seu período de prof. substituto no Departamento de Clínica Médica, ele precisa regularizar sua 25 

situação com a Universidade para continuar credenciado no PPGCM. Assim, ele solicitou vínculo 26 

ao Programa de Serviços Voluntários (PSV) da UFSC. A profa. Katia foi a relatora do processo, 27 

favorável à adesão do professor ao PSV. O parecer foi aprovado por unanimidade, e seguirá 28 

para o Departamento de Clínica Médica para aprovação, e posteriormente ao Conselho da 29 

Unidade do CCS. 10. Disciplinas 2022-1: conforme informado por e-mail e conforme consta na 30 

Resolução Normativa 8/2021/CPG, a PROPG deliberou em dezembro que apenas 20% das 31 

disciplinas do Programa pode ser totalmente online em 2022-1. Ou seja: dentre 10 disciplinas 32 

ofertadas, apenas 2 poderão ser totalmente online. O restante das disciplinas pode ser híbrida 33 

(até 49% do conteúdo pode ser online, mas o restante do conteúdo precisa já ser presencial). 34 

Assim, os professores foram consultados para saber quais serão as disciplinas ofertadas em 35 

2022-1. Em relação à disciplina Metodologia Avançada da Pesquisa, o prof. Getúlio sugeriu que 36 

seja ministrada pela profa. Eleonora neste semestre. A coordenação tentou contato com ela 37 

mas ainda não conseguiu um retorno. Caso a profa. Eleonora não ofereça a disciplina, o prof. 38 

Getúlio poderá ministrá-la online. A profa. Tânia também ministrará sua disciplina Farmacologia 39 

em Pesquisa online. O restante das disciplinas serão híbridas ou totalmente presenciais.  11. 40 

Representação discente para 2022: a portaria dos representantes discentes do Colegiado 41 
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precisa ser feita anualmente, pois a representação discente é anual. Dessa forma, os alunos 1 

foram consultados por e-mail sobre essa atividade e três deles demonstraram interesse: 2 

Adriana Boschi (titular), Daniel Fernandes (suplente), Amanda Koerich (suplente). Como não 3 

houve mais nenhuma manifestação, será feita a portaria com os três alunos mencionados para 4 

a representação de 2022. 12. Novo regimento do PPGCM: conforme comentado nos informes 5 

no início dessa reunião, em outubro de 2021 o Conselho Universitário aprovou o novo 6 

regulamento da Pós-Graduação. Assim, todos os Programas precisam se adaptar e elaborar 7 

seus novos regimentos internos para que sejam compatíveis com a nova resolução. O prazo 8 

para aprovação no Colegiado e envio à PROPG é 15/04/2022. A profa. Katia apresentou as 9 

principais mudanças entre a nova resolução e a antiga, e informou que essas alterações serão 10 

passadas para o novo regimento interno, para que ele seja aprovado, se possível, na reunião do 11 

Colegiado de março. 13. Comissão de credenciamento e recredenciamento: a profa. Katia 12 

também informou que é necessário rever a norma de credenciamento e recredenciamento do 13 

PPGCM, pois houve algumas mudanças de requisitos pela CAPES. Assim, a comissão se reunirá 14 

para atualizar a norma do Programa sobre isso. 14. Outros assuntos que ocorrerem: a profa. 15 

Rosemeri perguntou se existirá algum edital para candidatos à bolsa de pós-doutorado que o 16 

Programa possui, pois ela tem candidatos potenciais para os estudos. A profa. Katia informou 17 

que no momento a bolsa está ocupada por uma pós-doutoranda, que pode renovar por até 4 18 

vezes, totalizando em 5 anos de estágio pós-doutoral. A aluna será consultada sobre o seu 19 

interesse em prorrogar mais uma vez a bolsa, pois em abril/2022 ela poderá fazer a quarta e 20 

última prorrogação. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para 21 

constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e 22 

pela presidente. Florianópolis, 8 de fevereiro de 2022. 23 
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