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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 9 de fevereiro de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio 1 

de 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, Fabricio de Souza Neves, Getúlio Rodrigues de 4 

Oliveira Filho, José Tavares de Melo Júnior, Maria Marlene de Souza Pires, Rosemeri Maurici da 5 

Silva, Suely Grosseman, Tânia Silvia Fröde e Cristina Silva Sant’Anna (representante discente). 6 

Justificaram ausência os membros: Eleonora d'Orsi, Carlos Rodrigo Zárate Bladés e Guilherme 7 

Loureiro Fialho. 1. Informes: a) Prazos para qualificações, defesas, entrega do certificado de 8 

proficiência em língua estrangeira, número de disciplinas obrigatórias e eletivas: a profa. Katia 9 

Lin iniciou a reunião informando que para auxiliar os discentes e docentes em relação a prazos 10 

de defesa, de qualificação e de entrega de certificado de proficiência, a secretaria do programa 11 

envia e-mails com esses lembretes periodicamente. Além disso, a coordenação também tem a 12 

função de checar se os alunos cumpriram o número de créditos exigidos pelo regimento para 13 

que possam agendar sua defesa. Dessa forma, e-mails com lembretes sobre créditos faltantes 14 

também poderão serão enviados. b) Autoavaliação do Programa: a comissão de autoavaliação 15 

do PPGCM está elaborando um questionário a ser enviado para todos os docentes e discentes 16 

até o próximo mês. A profa. Katia solicitou que todos o respondam para que a avaliação do 17 

PPGCM seja mais completa e melhor pontuada pela CAPES. c) Edital PDSE/CAPES: o edital que 18 

o PPGCM lançou no final de 2020 para doutorado sanduíche no exterior terá seu período de 19 

inscrições encerrado no dia 10/02/2021. Até o momento não houve nenhuma inscrição e 20 

acredita-se que o processo seletivo ficará deserto. Isso porque muitos países estão com 21 

fronteiras fechadas devido à pandemia da COVID-19 e os alunos não estão conseguindo cartas 22 

de aceite para o ano de 2021. A profa. Rosemeri sugeriu que o programa entre em contato com 23 

a CAPES para expor a situação e solicitar que o órgão prorrogue os prazos para o intercâmbio 24 

ou lance novo edital com novos prazos. d) Plataforma Sucupira: a coordenação do PPGCM está 25 

em fase de preenchimento da Plataforma Sucupira para que a CAPES possa realizar a avaliação 26 

quadrienal (2016-2020) do programa. O prazo para preenchimento é 30 de março e foi 27 

solicitado que todos os docentes mantenham seus currículos lattes atualizados. e) 28 

Representação discente no Colegiado: é necessário novos voluntários para a representação 29 

discente no colegiado do programa. Será enviado um e-mail a todos os alunos para verificar os 30 

que gostariam de exercer essa função. f) Desligamento do mestrando Felipe Salgado 31 

Bittencourt: por ter sido reprovado em duas disciplinas em 2020.1, o mestrando Felipe Salgado 32 

Bittencourt foi desligado do programa de acordo com as regras do artigo 33 do Regimento do 33 
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PPGCM: "O estudante terá sua matrícula automaticamente cancelada e será desligado do 1 

programa de pós-graduação nas seguintes situações: II – caso seja reprovado em duas 2 

disciplinas". O estudante teve o direito de defesa por 15 dias úteis mas não houve 3 

manifestação. 2. Apreciação da ata anterior: a ata da reunião do colegiado de 09/12/2020 foi 4 

aprovada por unanimidade. 3. Homologação de “ad referendum”: a) Comissão de 5 

reconhecimento de diploma: devido a mais um pedido da PROPG de análise de documentos 6 

para validação de um diploma estrangeiro, foi constituída em 14/01/2021 uma comissão que 7 

fará essa análise por um período de dois anos. Os membros são os professores Katia Lin, Roger 8 

Walz e Guilherme Loureiro Fialho. A servidora Carolina Silveira foi designada para secretariar os 9 

trabalhos da comissão. Item homologado por unanimidade. b) Alteração de membro da banca 10 

de defesa de tese da aluna Roberta Rodolfo Mazzali Biscaro: foi aprovada em 11/12/2020 a 11 

alteração de um membro da banca de defesa de tese da aluna Roberta Biscaro por motivo de 12 

impossibilidade de comparecer na data. A defesa já foi realizada em 15/01/2021. O colegiado 13 

homologou essa aprovação por unanimidade. c) Pedido de coorientação das alunas: Gisele 14 

Espindola e Vivian de Souza Menegassi: A mestranda Gisele Espindola solicitou em 12/01/21 a 15 

coorientação da profa. Katia Lin, e a mestranda Vivian Menegassi solicitou em 19/01/21 a 16 

coorientação do prof. Leonardo de Lucca Schiavon. Os pedidos estavam justificados e assinados 17 

pelos orientadores e futuros coorientadores. Dessa forma, foram aprovados em 20/01/21. O 18 

colegiado também homologou as duas aprovações por unanimidade. d) Solicitação de bancas 19 

de exames de qualificação de mestrandos: Dez mestrandos que ingressaram em 2020 no 20 

programa solicitaram banca para exame de qualificação para fevereiro (prazo máximo 21 

conforme as regras do PPGCM): Vanessa Vieira da Silva Maciel, Maria Elizabeth Andrade Galeno 22 

Carvalho, Saint Clair Vieira de Oliveira, Débora Monteiro dos Santos Alves, Madson Carpes 23 

Caminha, Gisele Espindola, Edson Pillotto Duarte, Ilia Reis de Aragão, Francielle da Silva Santos, 24 

Vivian de Souza Menegassi. Todos os pedidos estavam de acordo com as normativas e foram 25 

aprovados “ad referendum” pela coordenação. Item homologado pelo colegiado por 26 

unanimidade. e) Solicitação de bancas de exames de qualificação de doutorandos: Seis 27 

doutorandos também solicitaram banca para exame de qualificação: Alice Henrique dos Santos 28 

Sumar, Camila Thais Adam, Alexânia de Rê, Rafael José Silveira, Kadine Priscila Bender dos 29 

Santos, Patrick Barcelos Gaspareto. Todos os pedidos estavam de acordo com as normativas e 30 

foram aprovados “ad referendum” pela coordenação. Item homologado pelo colegiado por 31 

unanimidade. f) Solicitação de banca de defesa de tese da aluna Luciana Bonnassis Burg: a 32 

doutoranda Luciana Burg, orientanda da profa. Suely Grosseman, solicitou banca para defender 33 

sua tese em 24/02/21. O pedido estava de acordo com as normas do programa, e a aluna 34 

também anexou dois artigos submetidos. Além disso, a Luciana já cumpriu o mínimo de 35 

créditos exigidos para o doutorado (regimento antigo) e também entregou os certificados de 36 

proficiência em duas línguas. A solicitação foi aprovada pela coordenação em 21/01/2021. Este 37 

item também foi homologado pelo colegiado por unanimidade. 4. Solicitação de aprovação dos 38 

relatórios finais de estágio de docência do semestre 2020.1 das alunas: Nair Fritzen dos Reis, 39 

Tatiana de Assis Girardi, Juliana Keller Nascimento, Cristina Silva Sant'Anna e Ane Francyne 40 

Costa: as cinco doutorandas são bolsistas CAPES-DS no programa e necessitam cumprir no 41 
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mínimo dois semestres de estágio de docência. As cinco cumpriram o estágio em 2020.1 e 1 

entregaram os relatórios finais para aprovação do Colegiado. Os relatórios estão assinados pelo 2 

orientador e professor responsável pela disciplina da graduação. Aprovados por unanimidade. 3 

5. Solicitação de prorrogação de estágio pós-doutoral por mais 1 ano (abril/2021 a abril/2022) 4 

da acadêmica Rafaela Liberali: a discente realiza estágio pós-doutoral no PPGCM desde abril de 5 

2018 e já pediu duas prorrogações (em 2019 e em 2020) com anuência de seu orientador, prof. 6 

Emil Kupek. O programa possui apenas uma bolsa para pós-doutorado (bolsa PNPD) e não há 7 

mais nenhum interessado neste momento. Dessa forma, a aluna solicitou mais um ano de 8 

prorrogação do estágio e da bolsa, e entregou toda a documentação exigida pela PROPG 9 

(solicitação, anuência do orientador, plano de trabalho e relatório de atividades). Estando a 10 

documentação em conformidade com a legislação, o pedido foi aprovado por unanimidade. 6. 11 

Solicitação de prorrogação de prazo para qualificação dos alunos: Bruno de Moraes Santos 12 

Wong (ME), Andrea Baumgarten Rezende Pértile (ME), Matheus Maciel Vilela (ME), Tatiana 13 

da Silva Oliveira Mariano (DO): três alunos de mestrado que estão com prazo para qualificar o 14 

projeto de dissertação vencendo em fevereiro/2021 solicitaram prorrogação de prazo. O Bruno 15 

Wong pediu uma prorrogação de seis meses, o Matheus Vilela pediu mais 30 dias, e a Andrea 16 

Pértile solicitou mais três meses. A doutoranda Tatiana Mariano também tem prazo para 17 

qualificar seu projeto de tese em fevereiro, e solicitou prorrogação de 6 meses. Todos os 18 

pedidos estavam devidamente justificados pelo aluno e pelo orientador e se dão devido à 19 

pandemia da COVID-19. A profa. Katia ressaltou que a aprovação desses requerimentos não 20 

implica em prorrogação de prazo de defesa. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 21 

7. Solicitação de prorrogação de prazo para defesa dos alunos: Andrea Baumgarten Rezende 22 

Pértile (ME), Marice Emaniela El Achkar Mello (ME): as duas mestrandas solicitaram 23 

prorrogação de prazo para defesa de dissertação. O prazo final da Marice seria agosto de 2021 24 

e ela solicitou mais 12 meses, e o prazo final da Andrea seria julho de 2022 e ela também 25 

solicitou mais 12 meses. Os dois pedidos estavam devidamente justificados pelas alunas e pela 26 

orientadora, profa. Maria Marlene. As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 8. 27 

Solicitação de dispensa de estágio de docência da aluna Kadine Priscila Bender dos Santos: a 28 

doutoranda Kadine dos Santos foi bolsista nos anos de 2016 e 2017 e por motivo de emprego 29 

cancelou sua bolsa no início de 2018. Apesar de a CAPES exigir do doutorando bolsista dois 30 

semestres de estágio de docência, a aluna cumpriu apenas um semestre até o momento. 31 

Entretanto, pelo inciso VII do artigo 18 do Regulamento do Programa de Demanda Social, “o 32 

docente de ensino superior, que comprovar tais atividades, ficará dispensado do estágio de 33 

docência”. Dessa forma, a aluna enviou comprovação de que é docente da Unisul e solicitou 34 

dispensa de realizar mais um semestre do estágio de docência. O pedido foi aprovado por 35 

unanimidade. 9. Processo seletivo 2021: o processo seletivo 2021 do PPGCM foi adiado de 36 

outubro/2020 para o início de 2021 devido à pandemia da COVID-19. Assim, já é necessário 37 

criar a comissão de seleção para dar início aos trabalhos, já que o semestre 2021.1 deve ter 38 

início em abril ou maio. Os voluntários para a comissão foram as professoras Katia e Rosemeri e 39 

o professor Getúlio. Além disso, a servidora Carolina Silveira também se disponibilizou em 40 

auxiliar na etapa cega do processo e secretariando os atos da comissão. O colegiado aprovou a 41 
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constituição da comissão. Uma tabela foi enviada por e-mail a todos os docentes para que 1 

preencham o número de vagas que cada um ofertará para candidatos ao mestrado e ao 2 

doutorado. Aos que ainda não preencheram, a comissão dará o prazo de mais uma semana 3 

para a confirmação. A profa. Katia também solicitou a discussão da forma que se dará o 4 

processo. Até 2019 o processo seletivo do PPGCM era constituído por três etapas: prova 5 

escrita, análise de currículo e entrevista. Entretanto, com o advento da pandemia, a prova 6 

escrita presencial foi descartada pelo colegiado, apesar de o prof. Getúlio ter se disponibilizado 7 

para elaborar a prova. Em consulta aos editais dos outros programas do CCS, nenhum realizou 8 

etapa presencial, e as etapas da maioria foram de análise de projeto como etapa cega e 9 

eliminatória, análise de currículo (classificatória), e entrevista por videoconferência 10 

(classificatória). A preocupação de alguns membros se deu em relação ao prazo curtíssimo que 11 

os candidatos teriam para elaborar um projeto bem feito, e que dessa maneira o programa não 12 

poderia exigir mais do que um pré-projeto. A profa. Alexandra informou que na Bioquímica eles 13 

optaram por fazer uma prova online aos candidatos, com perguntas mais elaboradas, e com 14 

quatro horas de duração. O prof. Getúlio sugeriu que seja elaborado um formulário para o pré-15 

projeto, com perguntas direcionando os alunos para respostas completas e coerentes. Após a 16 

discussão da forma do processo seletivo, a qual a comissão de seleção irá analisar todas as 17 

alternativas, a profa. Katia também informou que a partir de outubro de 2020 qualquer edital 18 

de seleção deve observar a Resolução Normativa 145/2020/CUn, que trata da oferta de um 19 

percentual de vagas para candidatos negros, indígenas e com deficiência. A profa. Alexandra 20 

informou que o PPG em Bioquímica estabeleceu um número de vagas para cada categoria de 21 

ação afirmativa, em vez de um número geral para todas elas. A comissão de seleção do PPGCM 22 

dará início aos trabalhos e entrará em contato com a Secretaria de Ações Afirmativas e 23 

Diversidade (SAAD) da UFSC para solicitar auxílio na autodeclararão dos candidatos. 10. 24 

Comissão das eleições para a coordenação do PPGCM: o mandato da coordenação atual está 25 

para vencer em 21 de março de 2021. Dessa forma, é necessário criar uma comissão (nomeada 26 

pela Direção do CCS) para organizar novas eleições. Os professores Alexandre Onofre e Tânia 27 

Fröde, junto com a servidora Carolina Silveira, se voluntariaram para fazer parte da comissão. O 28 

colegiado está de acordo com a constituição dessa comissão. 11. Pedido de reconhecimento de 29 

diploma estrangeiro de Wiliam Soltau Dani: o programa recebeu do setor de 30 

internacionalização da PROPG um processo para análise de reconhecimento de diploma 31 

estrangeiro de mestrado de Wiliam Soltau Dani (Processo 23080.047351/2020-99). O 32 

requerente escolheu o PPGCM para a validação. Para a análise, a comissão de reconhecimento 33 

de diploma teve acesso a todos os documentos. O parecer da comissão é contrário ao 34 

reconhecimento do título de mestre em Ciências Médicas ao solicitante por não possuir 35 

equivalência com as áreas e nem correspondência com a estrutura do Programa. O parecer foi 36 

aprovado por unanimidade pelo Colegiado. 12. Disciplinas Metodologia do Ensino Superior I e 37 

II: a profa. Suely Grosseman, responsável pelas disciplinas de Metodologia do Ensino Superior I 38 

e II, manifestou nas últimas reuniões que não poderá mais ministrá-las devido ao seu 39 

desligamento do PPGCM estar próximo. A profa. Katia sugeriu que se não houver interessados 40 

para ministrar as disciplinas, ela pode ficar como responsável e convidar alguns professores 41 
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para prepararem algumas aulas. A sugestão também foi de elas serem oferecidas apenas no 1 

semestre 2021.2 para haver mais tempo de preparo na troca dos responsáveis. 13. Datas e 2 

horários das reuniões do Colegiado de 2021: em 2020 as reuniões do colegiado se deram nas 3 

quartas-feiras, às vezes pela manhã e às vezes pela tarde – para que mais membros pudessem 4 

participar. A sugestão para 2021 é que as reuniões sejam nas segundas terças-feiras de cada 5 

mês, às 14 horas. A sugestão foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 6 

sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será 7 

assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 9 de fevereiro de 2021. 8 
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