
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

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

 
ATA Nº 2 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 março de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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, Emil Kupek, Fabricio de Souza Neves, Getúlio 4 

Rodrigues de Oliveira Filho, Maria Marlene de Souza Pires, Roger Walz, Suely Grosseman, Tânia 5 

Silvia Fröde e Cristina Silva Sant’Anna (representante discente). Justificaram ausência os 6 

membros: Guilherme Loureiro Fialho, Jefferson Luiz Brum Marques e Marcia Margaret Menezes 7 

Pizzichini. 1. Informes: a) Representação discente no Colegiado: para o ano de 2021, os alunos 8 

que se voluntariaram para representar os demais discentes no Colegiado do PPGCM foram as 9 

doutorandas: Cristina Silva Sant’Anna (titular), Flávia del Castanhel (suplente) e Adriana Boschi 10 

Moreira (suplente). Nenhum aluno de mestrado se voluntariou. b) Outros que ocorrerem: a 11 

profa. Katia informou que como as aulas do semestre 2020-2 terminarão em 19/03, as notas 12 

dos alunos devem ser enviadas para o e-mail da secretaria até a primeira semana de abril. 13 

Também foi informado que muitos alunos apresentaram suas qualificações e defesas nesse 14 

início de 2021, e um deles, o doutorando Patrick Gaspareto, não obteve sucesso no exame de 15 

qualificação. Desse modo, foi desligado do Programa conforme regimento do PPGCM para 16 

alunos que ingressaram até 2017. Por fim, a profa. Katia informou que o preenchimento da 17 

Plataforma Sucupira irá até abril devido a uma prorrogação da CAPES, e pediu para os 18 

professores atualizarem seus Currículos Lattes. 2. Apreciação da ata anterior: a ata da reunião 19 

do colegiado de 09/02/2021 foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de validação de 20 

créditos de disciplinas da doutoranda Fernanda Augustini Rigon: a aluna solicitou a validação 21 

de créditos de 8 (oito) disciplinas realizadas em seu mestrado em Cuidados Intensivos e 22 

Paliativos da UFSC e de 1 (uma) disciplina realizada no PPGCM. O total de créditos solicitados é 23 

de 20 (total máximo permitido para validação no doutorado) e as disciplinas foram cursadas em 24 

2016 e em 2018 – prazo dentro do permitido para a validação (até 60 meses), visto que a aluna 25 

entrou no PPGCM em 2020. Estando o pedido em conformidade com a legislação, foi aprovado 26 

por unanimidade. 4. Solicitação da doutoranda Caroline Lemes Pozza Morales de coorientação 27 

pela profa. Marcia Pizzichini: a aluna solicita coorientação da profa. Marcia Pizzichini. O pedido 28 

está justificado e assinado pelo seu orientador, prof. Emilio Pizzichini. Solicitação aprovada por 29 

unanimidade. 5. Solicitação de alteração de projeto de tese da doutoranda Ângela Martinha 30 

Bongiolo: a aluna solicitou alteração do projeto em função da pandemia. O pedido está 31 

devidamente justificado e assinado pela sua orientadora, profa. Maria Marlene Pires. 32 

Solicitação aprovada por unanimidade. 6. Solicitação de prorrogação de exame de qualificação 33 
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das doutorandas Kadine Priscila Bender dos Santos e Caroline Lemes Pozza Morales: a aluna 1 

Kadine dos Santos havia solicitado aprovação de banca para qualificação em fevereiro de 2021 2 

na reunião do Colegiado do último mês. Entretanto, devido à forma escolhida para a 3 

apresentação dos resultados do projeto, ela e sua orientadora profa. Eleonora d’Orsi solicitam 4 

prorrogação de 90 dias para o exame. A discente Caroline Morales juntamente com seu 5 

orientador prof. Emilio Pizzichini solicitaram prorrogação de 4 (quatro) meses para a 6 

qualificação. Os pedidos estão justificados e dessa forma foram aprovados por unanimidade. A 7 

profa. Katia ressaltou que a prorrogação do prazo para qualificação não implica na prorrogação 8 

do prazo para defesa. 7. Solicitação de prorrogação de defesa do mestrando Felipe de Borba 9 

Chiaramonte Silva: o aluno solicitou prorrogação de 12 meses para defender sua dissertação. O 10 

prazo final está marcado para agosto de 2021. Seu orientador, prof. Alexandre Onofre, acredita 11 

que o discente ainda pode conseguir cumprir o prazo, mas por precaução eles solicitam a 12 

prorrogação. O pedido está devidamente justificado e foi aprovado por unanimidade. 8. 13 

Solicitação de banca para qualificação da doutoranda Juliana Keller Nascimento: a aluna, 14 

orientanda do prof. Emilio Pizzichini, solicita banca para qualificação para o dia 31 de março de 15 

2021. O pedido está em conformidade com a legislação e foi aprovado por unanimidade. 9. 16 

Solicitação de banca para defesa da mestranda Jessica Hanser Nunes Kahl: a discente solicita 17 

banca para defesa de sua dissertação. Orientada pelo prof. Emil Kupek, a aluna tem o prazo de 18 

defesa até agosto de 2021 mas já solicitou a banca para março. Os requisitos para a defesa, 19 

como proficiência no inglês e número mínimo de créditos realizados, foram cumpridos. A aluna 20 

também entregou comprovante de submissão de um artigo. Solicitação aprovada por 21 

unanimidade. 10. Aprovação do calendário acadêmico 2021: a PROPG apresentou aos 22 

Programas algumas opções de início e término dos semestres de 2021 e deixou flexível para 23 

que as coordenações escolham uma delas. Além disso, enviou uma Resolução sobre o 24 

calendário em que informa que as aulas de 2021 continuarão de modo não presencial. A 25 

melhor opção de calendário para o PPGCM, considerando o término das aulas de 2020-2 em 26 

19/03/21 e o processo seletivo 2021 que terminará em abril, é a do semestre 2021-1 de 27 

03/05/21 a 13/08/21 e do semestre 2021-2 de 06/09/21 a 17/12/21. Cada semestre terá 15 28 

semanas letivas conforme solicitado pela PROPG, e o intervalo entre eles será de 3 (três) 29 

semanas. A profa. Katia informou que em nenhuma das possíveis opções o calendário da pós-30 

graduação ficaria semelhante ao da graduação porque houve atraso nas aulas da graduação em 31 

2020. O Colegiado aprovou o calendário acadêmico. 11. Alunos especiais/disciplinas isoladas 32 

para 2021-1: a profa. Katia consultou o Colegiado sobre a oferta de disciplinas para alunos de 33 

fora do PPGCM em 2021-1 e 2021-2. Como as atividades e as aulas continuam de forma não 34 

presencial em mais este ano, foi proposto que as disciplinas de 2021-1 e 2021-2 fossem 35 

ofertadas apenas para os alunos regulares do Programa. A proposta foi aprovada por 36 

unanimidade. 12. Disciplinas e planos de ensino para 2021-1: os professores foram 37 

consultados sobre a disponibilidade de cada um em oferecer disciplinas neste semestre 2021-1. 38 

A profa. Katia, o prof. Fabricio e a profa. Alexandra ofertarão Seminários I e II. Sobre as 39 

disciplinas de Metodologia I e II, a profa. Katia ofertará em 2021-2. O prof. Emil confirmou a 40 

oferta da disciplina Bioestatística Avançada para este semestre. O prof. Getúlio confirmou que 41 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

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

 
poderá ministrar 2 (duas) disciplinas e informará quais serão posteriormente por e-mail à 1 

coordenação. O prof. Roger informou que não poderá ofertar nenhuma neste semestre mas 2 

que em 2021-2 ministrará uma obrigatória a definir. Os demais professores serão consultados 3 

por e-mail. Os planos de ensino das disciplinas de 2021-1 deverão ser enviados à secretaria 4 

para serem aprovados na reunião do Colegiado do mês de abril.  13. Homologação do 5 

resultado das eleições para coordenação do PPGCM: Nas últimas duas semanas o processo 6 

eleitoral para a coordenação do PPGCM ocorreu, e as eleições foram realizadas em 05/03/21. 7 

Após a apuração dos votos, a comissão eleitoral declarou vencedora a chapa formada pela 8 

professora Katia Lin como coordenadora e pelo prof. Roger Walz como subcoordenador. A ata 9 

da comissão está disponível na página do PPGCM em link próprio para as Eleições. O Colegiado 10 

homologou o resultado das eleições, parabenizou os professores vencedores e os agradeceu 11 

pela dedicação do PPGCM. A profa. Katia agradeceu a todos pelos votos. 14. Prof. Armando 12 

d’Acâmpora - docente colaborador: o professor Armando d’Acâmpora foi credenciado no 13 

PPGCM de 2012 a 2015 como docente permanente, e de 2017 a 2019 como docente 14 

colaborador. O credenciamento como colaborador finalizou em 31/12/2019 e por motivos 15 

particulares não solicitou recredenciamento. Como o docente ainda orienta 1 (uma) aluna de 16 

doutorado, o Art. 26 das normas de credenciamento e recredenciamento do PPGCM assegura 17 

que “no caso do não preenchimento dos requisitos, o docente manterá o vínculo de 18 

credenciamento como colaborador (orientador pontual) junto ao Programa até a conclusão das 19 

orientações”. Assim, a profa. Katia solicita a aprovação do Colegiado para que a secretaria 20 

possa solicitar à PROPG a manutenção do cadastro do professor como colaborador até que a 21 

sua aluna defenda sua tese. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 15. Apresentação do 22 

edital do processo seletivo 2021 e homologação pelo colegiado: a profa. Katia apresentou o 23 

edital do processo seletivo 2021 que a comissão de seleção elaborou. Devido à pandemia da 24 

COVID-19 e às atividades não presenciais, as formas de avaliação tiveram que ser adaptadas. 25 

Além disso, a partir deste ano é obrigatório que os programas de pós-graduação destinem 26 

vagas para candidatos de ações afirmativas conforme Resolução n° 145/2020/CUn. O edital foi 27 

aprovado por unanimidade e já será publicado na data de hoje conforme cronograma previsto 28 

no documento. A profa. Katia solicitou docentes voluntários para participarem da banca 29 

examinadora das etapas da seleção. 16. Outros que ocorrerem: o prof. Jefferson Marques 30 

solicitou ao colegiado que o Programa possa admitir no Processo Seletivo de 2021 um 31 

candidato que possui graduação diferente das que são permitidas no regimento, apesar de ter 32 

afinidade com as Ciências da Saúde. O candidato demonstrou interesse em fazer doutorado na 33 

linha de modelos experimentais em procedimentos cirúrgicos e redigiu uma carta ao prof. 34 

Jefferson para que passasse ao colegiado. A sua formação é em Tecnologia em Radiologia no 35 

IFSC. A profa. Katia informou que o edital do processo seletivo informa os cursos de graduação 36 

permitidos pelo Regimento do PPGCM, mas que o Artigo 25 do Regimento leva a entender que 37 

o colegiado pode decidir em casos excepcionais quando a área de conhecimento tiver afinidade 38 

com o Programa. O prof. Getúlio discordou e mencionou que se o Colegiado abrir exceção para 39 

um candidato, isso poderá ocorrer por diversas vezes, e que esse assunto já foi discutido em 40 

outras reuniões. A profa. Suely acredita que esse assunto poderia ser rediscutido para que o 41 
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PPGCM possa abranger mais cursos de graduação, visto que o Programa tem um foco de 1 

multidisciplinaridade. O prof. Roger acredita que este não seja o momento para essa discussão 2 

mas concorda que o Programa poderia ter candidatos excelentes de cursos não previstos no 3 

Regimento atual. Por fim, foi decidido que a solicitação do prof. Jefferson não será aprovada e 4 

que os cursos de graduação permitidos para este processo seletivo serão os já previstos. Nada 5 

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

Silveira, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. 7 

Florianópolis, 9 de março de 2021. 8 
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