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ATA Nº 4 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 10 de maio de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos dez dias do mês de maio 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), Emil Kupek, Fabricio de Souza Neves, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Suely 4 

Grosseman, Tânia Silvia Fröde, Adriana Boschi Moreira (representante discente) e Daniel Araújo 5 

Fernandes (representante discente). Justificaram ausência os membros: Guilherme Loureiro 6 

Fialho, José Tavares de Melo Júnior, Maria Marlene de Souza Pires e Rosemeri Maurici da Silva. 7 

1. Informes: a) Aprovação do novo regimento do PPGCM na Câmara de Pós-Graduação: o 8 

novo regimento do PPGCM foi aprovado na CPG na semana anterior e a PROPG já entrou em 9 

contato com a secretaria para solicitar o arquivo para publicação no Boletim da UFSC. Assim 10 

que estiver publicado, a coordenação prosseguirá com os trâmites para que todos os alunos 11 

estejam cientes da nova legislação. Serão alterados alguns formulários no site do Programa, e 12 

também será enviado e-mail individual para os alunos para saber se desejam aderir ao novo 13 

regimento (e à nova Resolução do CUn). b) Viagem Profa. Katia Lin: a profa. Katia informou que 14 

estará em viagem de 10 a 14 de agosto pois será palestrante no Congresso Brasileiro de 15 

Epilepsia. c) Infiltração nas salas do PPGCM: as paredes das salas do PPGCM estão com 16 

infiltração e um chamado já foi aberto para a manutenção do HU. Uma visita foi agendada para 17 

02/06 e espera-se que a reforma possa ser realizada durante o período de recesso de aulas. d) 18 

Plataforma Lattes: foi solicitado que todos os docentes mantenham sua página da Plataforma 19 

Lattes atualizada devido à importação das informações para a Plataforma Sucupira que a 20 

coordenação precisa fazer. 2. Solicitação de coorientador da mestranda Paula Thais Ávila do 21 

Nascimento: a Paula é mestranda, entrou no PPGCM em 2022, e é orientanda da Profa. Suely. 22 

Ela pede a coorientação do Prof. Roger Flores Ceccon, da UFSC-Araranguá. O pedido está em 23 

conformidade com a legislação e foi aprovado por unanimidade. 3. Solicitação de banca de 24 

defesa das alunas Adriana de Siqueira Carvalho Knabben, Débora Monteiro dos Santos Alves 25 

e Cristina Silva Sant’Anna: Adriana é mestranda, entrou no Programa em 2019, e é orientanda 26 

da Profa. Rosemeri. Tinha prazo para defesa até 08/08/22 e solicitou defesa para 08/06/22. A 27 

Débora é mestranda, entrou no PPGCM em 2020, e é orientanda do Prof. Marcelo Ronsoni. 28 

Tinha prazo para defesa até 30/07/22 e solicitou defesa para 28/06/22. A Cristina é 29 

doutoranda, entrou no Programa em 2018, e é orientanda do prof. Getúlio. Tinha prazo para 30 

defesa até 26/07/22 e solicitou defesa para 25/05/22. Todas as alunas estão com os pré-31 
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requisitos para defesa concluídos (disciplinas, proficiência em língua estrangeira e artigos 32 

submetidos), e os pedidos foram aprovados por unanimidade. 4. Outros assuntos que 33 

ocorrerem: a) o prof. Guilherme Fialho informou por e-mail à coordenação que estará fazendo 34 

pós-doutorado em Boston, no Beth Israel Deaconess Hospital, de Harvard, de agosto de 2022 a 35 

janeiro de 2023. O prof. Getúlio parabenizou o Dr. Guilherme, que também é egresso do 36 

Programa. b) apreciação da ata da reunião do colegiado de 12/04/22: a ata da última reunião 37 

foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da 38 

qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada 39 

por mim e pela presidente. Florianópolis, 10 de maio de 2022. 40 
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