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ATA Nº 3 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 12 de abril de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos doze dias do mês de abril 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, Emil Kupek, Marcia Margaret Menezes Pizzichini, 4 

Roger Walz, Rosemeri Maurici da Silva, Suely Grosseman, Tânia Silvia Fröde, Adriana Boschi 5 

Moreira (representante discente) e Daniel Araújo Fernandes (representante discente). 6 

Justificaram ausência os membros: Guilherme Loureiro Fialho, Getúlio Rodrigues de Oliveira 7 

Filho e José Tavares de Melo Júnior. 1. Informes: a) Viagem Profa. Katia: a profa. Katia Lin 8 

explicou que a partir de agora qualquer viagem de servidor deve ser comunicada à Direção do 9 

Centro e também registrada em ata. Assim, ela comunicou que fará uma viagem para compor 10 

banca de avaliação de prova de título de 22 a 24 de abril. b) Semana de ajuste de matrícula: foi 11 

informado que essa semana de 11 a 15 de abril é semana de ajuste de matrícula, em que os 12 

alunos podem acrescentar ou retirar disciplinas de sua grade. No início da próxima semana as 13 

listas de frequência definitivas serão geradas e enviadas aos professores. c) Novo regimento do 14 

PPGCM: também foi informado que o novo regimento do PPGCM já foi tramitado para a Pró-15 

Reitoria de Pós-Graduação no mês passado e estamos aguardando a aprovação dele na Câmara 16 

de Pós-Graduação. Assim que houver notícias sobre a aprovação, todos os professores e alunos 17 

serão comunicados, e os alunos antigos poderão aderir a este novo regimento. O prof. Carlos 18 

pediu a palavra para fazer três questionamentos: I- se o novo regimento valeria para os alunos 19 

antigos também: foi respondido que sim, desde que cada aluno antigo informe que aceita a 20 

adesão ao novo; II- se alunos ouvintes podem assistir às aulas no PPGCM: foi respondido que 21 

sim, que fica a critério do professor da disciplina, mas que os alunos ouvintes não têm direito a 22 

notas, frequência e registro da disciplina no sistema da UFSC; III- se há possibilidade de solicitar 23 

mudanças no novo regimento do PPGCM: foi respondido que é um pouco difícil fazer 24 

solicitações de mudança nesse período, visto que o novo regimento acabou de ser aprovado. 25 

Mas caso seja algo que realmente não tenha ficado bom para o Programa, e for aceito pelo 26 

Colegiado, pode-se pensar em uma emenda daqui a algum tempo.  d) Compras PROAP/CAPES: 27 

a verba PROAP de 2022 ainda não chegou para os Programas de Pós-Graduação. Quando o 28 

PPGCM receber a sua parte, os professores interessados (Carlos, Alexandre, Katia, Fabricio, 29 

Roger, Alexandra, Suely, Maria Marlene) receberão um e-mail com as instruções do 30 

DCOM/UFSC atualizadas. 2. Apreciação da ata da reunião de 15/03/2022: a ata da última 31 
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reunião foi aprovada por unanimidade. 3.  Homologação de ad referendum: comissão para o 32 

PDSE/CAPES e comissão para o Prêmio CAPES de Tese: Foram aprovadas “ad referendum” 33 

pela coordenação 2 comissões neste início de ano, a saber: comissão para o PDSE/CAPES 34 

(seleção para doutorado sanduíche) (aprovada em 25/02), e comissão para selecionar uma tese 35 

de 2021 para o prêmio capes de tese 2022 (aprovada em 15/03). Assim, solicita-se 36 

homologação pelo colegiado. Solicitação aprovada por unanimidade. 4. Relatório final de 37 

estágio de docência dos doutorandos: Diego Martins, Hellen Fontão Alexandre, Thais Martins 38 

Albanaz da Conceição, Caroline Lemes Pozza Morales e Felippe Flausino Soares: Os 39 

doutorandos Diego, Hellen, Thais (orientandos da profa. Rosemeri) e Caroline (orientanda do 40 

prof. Emilio) realizaram estágio de docência no semestre 2021-2 e encaminharam o relatório 41 

final com a nota para aprovação. O doutorando Felippe (orientando da profa. Rosemeri) 42 

realizou estágio de docência em 2021-1 e 2021-2 e não sabia que teria que ter solicitado 43 

matrícula no PPGCM antes de realizar os estágios. Após explicação ao aluno, ele encaminhou os 44 

relatórios finais dos dois semestres para inserção posterior em seu histórico. Todos os 45 

relatórios foram aprovados por unanimidade. 5. Solicitação de matrícula em estágio de 46 

docência dos doutorandos: Diego Martins, Hellen Fontão Alexandre, Thais Martins Albanaz 47 

da Conceição, Caroline Lemes Pozza Morales, Camila Thais Adam e Felippe Flausino Soares: 48 

Os seis doutorandos solicitaram matrícula em estágio de docência para 2022-1. Diego e Felippe 49 

não são bolsistas, estão fazendo a solicitação porque se interessam pela docência. Hellen, 50 

Thais, Caroline e Camila são bolsistas e será o segundo semestre de estágio delas, concluindo a 51 

exigência da CAPES. Todas as solicitações estão de acordo com a legislação, com exceção do 52 

formulário do Felippe, que não apresenta assinaturas atuais do coordenador do curso de 53 

Medicina e do chefe do departamento responsável pela disciplina. Dessa forma, a solicitação do 54 

Felippe foi aprovada por unanimidade mediante a apresentação de novo formulário com as 55 

devidas assinaturas que ficaram faltando. As demais solicitações foram aprovadas por 56 

unanimidade. 6. Solicitação de prorrogação de prazo de defesa dos mestrandos Matheus 57 

Maciel Vilela e Maria Elizabeth Andrade Galeno Carvalho: os dois mestrandos ingressaram no 58 

PPGCM em 2020 e possuem prazo de defesa até 30/07/2022. Solicitaram prorrogação de 12 59 

meses no prazo da defesa, em decorrência de atrasos devidamente justificados no formulário. 60 

As solicitações foram aprovadas por unanimidade. 7. Solicitação de validação de créditos do 61 

doutorando Felippe Flausino Soares: o aluno concluiu o mestrado no PPGCM e solicita 62 

validação de 20 créditos realizados entre 2018 e 2019. As disciplinas estão dentro do prazo 63 

exigido pelo regimento (até 60 meses antes do ingresso do aluno no PPGCM - o aluno ingressou 64 

no doutorado em 2021). O número de créditos também está de acordo com o exigido no 65 

regimento atual (máximo 20 créditos para validação para o doutorado). O pedido foi aprovado 66 

por unanimidade. 8. Solicitação de coorientação do doutorando Diego Martins: o 67 

doutorando, orientando da profa. Rosemeri, solicitou coorientação da Dra. Fernanda Rodrigues 68 

Fonseca, que é egressa do doutorado do PPGCM. O pedido foi aprovado por unanimidade. 9. 69 

Reuniões do colegiado de 2022: a profa. Katia Lin perguntou aos membros se preferem que as 70 
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reuniões continuem on-line ou que voltem a serem presenciais. Todos se manifestaram pela 71 

permanência das reuniões on-line. O prof. Carlos perguntou se há possibilidade de mudança de 72 

dia/horário das reuniões, e foi sugerido que a coordenação fizesse uma enquete com algumas 73 

opções de dias de semana e de horários. Essa enquete será enviada nessa semana a todos os 74 

membros. 10. Outros assuntos que ocorrerem: houve dois pedidos de alunos do PPGCM 75 

enviados após o envio da convocação: I- Validação de créditos: a doutoranda Emanuela da Rocha 76 

Carvalho, orientanda da profa. Márcia Pizzichini, solicitou validação de 20 créditos cursados na 77 

UFPR em 2017 e 2018. Como ela ingressou no PPGCM em 2022, o prazo está de acordo com o 78 

regimento (disciplinas foram feitas em até cinco anos atrás até o ingresso no PPGCM). O 79 

número de créditos para validação também está correto (máximo 20 para o doutorado - 80 

conforme regimento atual). A solicitação foi aprovada por unanimidade. II- Pedido de 81 

prorrogação do estágio pós-doutoral da Mariana dos Santos Lunardi por mais um ano: 82 

orientanda da profa. Katia no pós-doutorado, tem prazo de estágio finalizando em 15/04/22. O 83 

estágio é sem bolsa. Pediu prorrogação por mais um ano, enviando seu relatório de atividades 84 

realizadas e o plano de trabalho para o próximo ano. O pedido foi aprovado por unanimidade. 85 

A profa. Katia lembrou a todos que temos duas alunas de pós-doutorado no PPGCM que podem 86 

ser lembradas para formação de bancas ou outras atividades. Nada mais havendo a tratar, deu-87 

se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, 88 

que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 12 de abril de 2022. 89 
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