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ATA Nº 5 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 8 de junho de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos oito dias do mês de junho 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, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Roger 4 

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

(representante discente) e Cristina Silva Sant’Anna (representante discente). Justificaram 6 

ausência os membros: Guilherme Loureiro Fialho e Maria Marlene de Souza Pires. 1. Informes: 7 

a) a profa. Katia informou que o prazo para envio dos dados da Plataforma Sucupira foi adiado 8 

novamente para 14/06/2021. Ela já havia concluído o envio no final de maio, mas como a 9 

CAPES ofereceu mais alguns dias de prazo ela fará ajustes finais no relatório. Na reunião do 10 

Colegiado de julho a professora apresentará um resumo geral do trabalho do preenchimento 11 

da Plataforma; b) como lembrete, a profa. Katia informou que apenas os professores Tânia 12 

Fröde e Guilherme Fialho entregaram os documentos para o Programa de Serviços Voluntários 13 

(PSV) da UFSC. Dessa forma, os membros do PPGCM que são aposentados ou externos à UFSC 14 

devem regularizar a situação conforme Resolução n° 02/2021/CPG apresentada na reunião do 15 

Colegiado de abril. 2. Apreciação da ata da reunião do dia 11/05/2021: a ata da última reunião 16 

do Colegiado foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de prorrogação de defesa do 17 

mestrando Luiz Augusto Cardoso Lacombe: o discente, orientando do prof. Leonardo Schiavon, 18 

tem prazo de defesa previsto para até 08/08/2021. Por motivos de atraso na coleta de dados, 19 

solicita prorrogação de prazo de defesa por 6 (seis) meses. A profa. Katia lembrou que a PROPG 20 

tem incentivado que os Programas aceitem os pedidos de prorrogação devido à pandemia. O 21 

pedido foi aprovado por unanimidade. 4. Solicitação de bancas para defesa de dissertação dos 22 

mestrandos Maria Eduarda Correia Laureano e Marlus Tavares Gerber: os alunos solicitam 23 

banca para defesa para os dias 22/06 e 22/07 respectivamente. A Maria Eduarda é orientanda 24 

da profa. Rosemeri e o Marlus do prof. Getúlio. Ambos preenchem todos os requisitos 25 

necessários para a defesa e apresentaram o formulário e o artigo submetido conforme 26 

legislação. As bancas foram aprovadas por unanimidade. A profa. Katia lembrou a todos os 27 

professores que com defesas online, pode-se convidar os colegas de outras instituições, como a 28 

USP, UNIFESP, etc. Assim se estimula uma colaboração interinstitucional. Lembrou também que 29 

o Programa tem duas alunas de pós-doutorado que podem ser aproveitadas nas bancas, já que 30 

se sabe que nem sempre os docentes do Programa estão disponíveis. 5. Solicitação de 31 

validação de créditos de disciplina da doutoranda Thais Martins Albanaz da Conceição: a 32 

discente é orientanda da profa. Rosemeri e pediu validação de uma disciplina de 4 créditos 33 
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cursada no mestrado da UDESC em 2017-2. Atende ao prazo previsto no regimento (discente 1 

ingressou no PPGCM em 2020-1). A aluna já havia validado 8 (oito) créditos no ano passado. 2 

Como o máximo permitido é 20, o pedido de hoje dos 4 créditos está em conformidade e foi 3 

aprovado por unanimidade. 6. Certificados de proficiência em língua estrangeira e entrega do 4 

certificado de proficiência em língua inglesa da doutoranda Hellen Fontão Alexandre: a 5 

discente, orientanda da profa. Rosemeri, enviou à secretaria um certificado de proficiência em 6 

inglês de 19/08/2019 da Empresa Tese Prime de Curitiba. O teste realizado foi o TEAP (teste 7 

que examina “Leitura de Textos acadêmicos em Inglês na área de Biológicas/Saúde”). O 8 

regimento do PPGCM informa em seu Art. 23, Parágrafo 3°, que: “A comprovação de 9 

proficiência em línguas estrangeiras deverá ser feita por meio de provas realizadas em 10 

Instituições Federais de Ensino Superior ou por certificados internacionais de proficiência”. A 11 

profa. Katia informou que a Empresa Tese Prime não é uma Instituição Federal de Ensino mas 12 

que tem fornecido testes para inúmeras universidades do Brasil, principalmente com a vinda da 13 

pandemia em 2020. Em consulta à PROPG, foi deixado claro que os Programas e seus 14 

Colegiados têm autonomia para decidir sobre a aceitação dos certificados de proficiência. A 15 

profa. Katia acredita que o Colegiado pode aceitar a comprovação deste teste e deixou em 16 

aberto para discussão dos demais membros. Não houve oposição ao aceite do certificado e o 17 

pedido da aluna foi aprovado por unanimidade. 7. Outros assuntos que ocorrerem: a) a 18 

doutoranda Flávia del Castanhel, orientanda da profa. Suely, pediu para acrescentar à pauta o 19 

seu pedido de banca para defesa em 31/08. A aluna preenche todos os requisitos necessários 20 

para a defesa e apresentou o formulário e os artigos submetidos conforme legislação. A banca 21 

foi aprovada por unanimidade; b) a profa. Rosemeri informou que tem interesse em participar 22 

do Edital de bolsas da FAPESC para concorrer a uma bolsa de pós-doutorado para uma aluna e 23 

que tem projeto. Informou que o edital possui 7 bolsas de pós-doutorado e que acredita que o 24 

projeto é competitivo. A profa. Katia informou que o PPGCM tem 3 bolsas de doutorado e 3 de 25 

mestrado remanescentes, mas que realmente não temos nenhuma de pós-doutorado sem 26 

utilização. Ela irá ler o edital da FAPESC novamente e contatar a profa. Rosemeri para pedir a 27 

documentação necessária para a inscrição; c) o prof. Roger parabenizou a profa. Katia pelo 28 

excelente e trabalhoso serviço de preenchimento da Plataforma Sucupira em busca de uma 29 

melhor avaliação do Programa pela CAPES. Ele ressaltou que é um trabalho longo e por vezes 30 

cansativo e que a profa. Katia está fazendo tudo com muita dedicação ao PPGCM. Nada mais 31 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, 32 

lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 33 

8 de junho de 2021. 34 


		2021-07-13T15:15:42-0300


		2021-07-13T17:57:37-0300




