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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 15 de março de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos quinze dias do mês de março 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), Fabricio de Souza Neves, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Maria Marlene de 4 

Souza Pires, Roger Walz, Rosemeri Maurici da Silva, Suely Grosseman, Tânia Silvia Fröde, 5 

Adriana Boschi Moreira (representante discente) e Daniel Araújo Fernandes (representante 6 

discente). Justificaram ausência os membros: Guilherme Loureiro Fialho e Marcelo Fernando 7 

Ronsoni. 1. Informes: a) Calendário das reuniões do colegiado em 2022: foi informado que as 8 

reuniões do colegiado do ano de 2022 serão nas segundas terças-feiras do mês, às 10 horas, 9 

por videoconferência. b) Representação discente: os representantes discentes do colegiado 10 

para o ano de 2022 são os alunos: Adriana Boschi Moreira (titular), Daniel Araujo Fernandes 11 

(suplente) e Amanda Terra de Sá Koerich (suplente). c) Grade de disciplinas e matrícula de 12 

2022-1: a grade de disciplinas do semestre 2022-1 já foi divulgada aos alunos, e a matrícula 13 

acontecerá no período também já informado (de 28/03 a 01/04). Caso haja vaga após a 14 

matrícula dos alunos regulares, serão abertas inscrições para alunos de outros PPGs e para 15 

matrícula isolada, nas disciplinas eletivas da Profa. Tânia e do Prof. Carlos. Os critérios para 16 

inscrição estarão no site do PPGCM. d) Desistência de discente do doutorado: a doutoranda 17 

Aline Pifano, orientanda do prof. Roger, ingressante em 2022, enviou sua carta de desistência 18 

por causa da impossibilidade de liberação do trabalho para fazer o doutorado. Sua matrícula já 19 

foi cancelada no CAPG. e) Possibilidade de adesão dos discentes antigos ao novo regimento 20 

do PPGCM e à Resolução n° 154/2021/CUn: após a aprovação do novo regimento do PPGCM, a 21 

coordenação do Programa enviará um e-mail a todos os discentes informando sobre a 22 

possibilidade de os antigos (matriculados antes de 2022) aderirem ao novo regimento, e 23 

também à nova resolução da pós-graduação que já está em vigor. f) Edital PDSE/CAPES: o 24 

edital de pós-doutorado sanduíche no exterior da CAPES está em vigência e por esse motivo foi 25 

elaborado o edital interno do PPGCM para seleção de um doutorando para ser indicado à 26 

CAPES. As inscrições foram de 28/02 até 14/03. Houve uma inscrição: a da doutoranda Camila 27 

Thais Adam, orientanda da Profa. Eleonora. A comissão fará a análise da documentação e dará 28 

seguimento ao processo. g) Prêmio CAPES de Tese: a profa. Katia informou que este ano o 29 

Programa irá indicar novamente à CAPES uma tese defendida em 2021, para concorrer ao 30 

prêmio CAPES de Tese 2022. Uma comissão será formada para avaliar os trabalhos defendidos.  31 

h) Plataforma Sucupira: foi solicitado que os professores atualizem a sua produção de 2021 na 32 

Plataforma Lattes para que a coordenação possa começar a importar os dados para a 33 
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Plataforma Sucupira para a avaliação quadrienal. i) Bolsas em aberto: neste ano o PPGCM não 1 

teve bolsas CAPES-DS cortadas, e continua com bolsas vagas de mestrado (5) e de doutorado 2 

(4). 2) Apreciação da ata da reunião de 08/02/2022: a ata da reunião do Colegiado de 3 

fevereiro/2022 foi aprovada por unanimidade. 3) Solicitação de prorrogação de defesa da 4 

mestranda Vivian de Souza Menegassi e das doutorandas Leilane Marcos e Ângela Martinha 5 

Bongiolo: as doutorandas Leilane e Ângela ingressaram no PPGCM em 2018 e possuem prazo 6 

de defesa até 26/07/2022. A mestranda Vivian ingressou no PPGCM em 2020 e possui prazo de 7 

defesa até 30/07/2022. As três discentes solicitaram prorrogação de 12 meses no prazo da 8 

defesa, em decorrência de atrasos devidamente justificados no formulário. As solicitações 9 

foram aprovadas por unanimidade. 4) Solicitação de prorrogação de estágio pós-doutoral de 10 

Rafaela Liberali: a discente realiza estágio pós-doutoral no PPGCM desde abril de 2018 e já 11 

pediu três prorrogações com anuência de seu orientador, prof. Emil Kupek. Neste momento, 12 

solicitou a quarta e última prorrogação permitida do estágio e da bolsa, com validade até 13 

abril/2023, e entregou toda a documentação exigida pela PROPG (solicitação, anuência do 14 

orientador, plano de trabalho e relatório de atividades). Estando a documentação em 15 

conformidade com a legislação, o pedido foi aprovado por unanimidade. Foi ressaltado que até 16 

abril de 2023 será lançado um edital para receber inscrições de interessados nessa única bolsa 17 

que o PPGCM possui de pós-doutorado. 5) Aprovação dos planos de ensino de 2022-1: todos 18 

os planos de ensino das disciplinas de 2022-1 foram enviados e aprovados por unanimidade. 6) 19 

Discussão e aprovação do novo regimento do PPGCM: conforme informado na última reunião, 20 

o regimento do PPGCM precisava se adequar à nova resolução da Pós-Graduação (Resolução n° 21 

154/2021/CUn). Dessa forma, algumas mudanças foram realizadas no regimento interno do 22 

Programa para que ele possa ser aprovado pelo Colegiado e também pela Câmara de Pós-23 

Graduação até dia 15/04/2022. A proposta do texto foi encaminhada por e-mail a todos os 24 

membros do colegiado para leitura e discussão nesta reunião. O prof. Getúlio parabenizou a 25 

elaboração do documento e informou que percebeu que não há mais prazo limite para a troca 26 

de orientador no Programa, além de não haver mais a necessidade de troca de projeto em 27 

situação de mudança de orientador. A profa. Katia informou que o novo texto ficou mais 28 

flexível para os alunos, mas que o colegiado continua sendo o órgão que pode decidir casos 29 

mais complicados e que tenham conflitos éticos envolvidos. A representante discente Adriana 30 

elogiou as mudanças no documento. Como não houve mais dúvidas e discussões, o novo 31 

regimento do PPGCM foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 32 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se 33 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 15 de março de 2022. 34 
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