
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

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

 

Página 1 de 3 
 

ATA Nº 6 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 julho de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos doze dias do mês de julho 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), Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Roger Walz, Rosemeri Maurici da Silva, 4 

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

(representante discente). Justificaram ausência os membros: Guilherme Loureiro Fialho, José 6 

Tavares de Melo Júnior, Alexandre Sherlley Casimiro Onofre, Maria Marlene de Souza Pires 7 

(licença) e Suely Grosseman. 1. Informes: a) Viagens da Profa. Katia Lin (Congresso e evento 8 

da Neurologia): apenas para registro, a profa. Katia participará de mais dois eventos no 9 

segundo semestre de 2022: um acontecerá de 20 a 24 de setembro (30° Congresso Brasileiro 10 

de Neurologia em Fortaleza) e outro será de 3 a 4 de dezembro (60 anos da Academia Brasileira 11 

de Neurologia, em São Paulo). b) Férias da coordenação: também a título de registro, a 12 

Carolina da secretaria estará de férias por 10 dias (de 25/07 a 03/08), e a Profa. Katia estará de 13 

férias por 15 dias, de 18/07 a 01/08. c) Disciplinas para o semestre 2022-2: foi solicitado aos 14 

professores que já pensem nas suas disponibilidades para oferta de disciplinas para o próximo 15 

semestre, visto que a grade de horários e os planos de ensino deverão ser aprovados na 16 

próxima reunião. O semestre 2022-2 do PPGCM será de 05/09 até 16/12. Será enviado um e-17 

mail a todos os docentes para essa consulta. d) Notas das disciplinas de 2022-1: o semestre 18 

2022-1 finaliza em 22/07. Foi solicitado aos professores que forem terminando suas disciplinas 19 

que enviem as notas dos alunos para o e-mail do PPGCM até o dia 03/08. e) Elaboração de 20 

cronograma do Processo Seletivo 2023: o Processo Seletivo geralmente começa em setembro 21 

todos os anos. No final de 2021 foi aprovada uma nova resolução sobre editais de processos 22 

seletivos pela Câmara de Pós-Graduação, na qual o PPGCM deve se basear este ano. Segundo a 23 

resolução, a comissão de seleção precisa ser formada por no mínimo três professores 24 

permanentes do Programa e efetivos da UFSC. Foi informado que a coordenação já está 25 

pensando no cronograma das provas e foi solicitado que interessados em compor a comissão 26 

da seleção se manifestassem. Na reunião não houve manifestação, mas um e-mail será enviado 27 

a todos os docentes para essa consulta, para que a comissão seja aprovada na reunião de 28 

agosto. f) Compras PROAP: também foi informado que já foi enviado um e-mail com os 29 

trâmites das compras pela verba PROAP 2022 aos professores interessados. O prazo para envio 30 

dos pedidos de compra para a secretaria é dia 01/09/22. g) Alunos com prazo de defesa 31 
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finalizando: conforme já informado por e-mail aos próprios discentes e aos seus orientadores, 32 

alguns alunos estão com prazo de defesa próximo do fim e ainda não solicitaram aprovação ao 33 

Colegiado para a defesa. São eles: Camilo Fernandes, Felipe de Borba Chiaramonte Silva, Marice 34 

Emanuela El Achkar Mello e Saint Clair Vieira de Oliveira. Os três primeiros possuem prazo de 35 

defesa de 08/08 e o último aluno possui prazo de 30/07. Pela Resolução Normativa n° 36 

05/2020/CPG, disponível em nosso site, todos os alunos podem extrapolar até 30 dias a partir 37 

de seu prazo final (esses 30 dias são considerados pela UFSC como “adequação de calendário 38 

da banca”). Entretanto, caso o aluno ainda não consiga defender neste prazo, as alternativas 39 

são ou pedir defesa fora do prazo ao Colegiado e à PROPG (a resolução que rege essa 40 

excepcionalidade é a n° 05/2020/CPG), ou então o desligamento do Programa. 2. Atualização 41 

das disciplinas do currículo do PPGCM: a atual gestão da PROPG (que está finalizando nesses 42 

dias próximos) solicitou que os Programas organizassem as disciplinas em seus currículos pois 43 

existem dezenas (e centenas em alguns Programas) de disciplinas muito antigas que estão 44 

ainda ATIVAS mas que não são mais ofertadas. Essa organização se dará com a inativação 45 

dessas que não são mais ministradas. Assim, o PPGCM aproveitou o pedido da PROPG para 46 

também rever seu currículo de acordo com o novo regimento do Programa. Foi elaborada uma 47 

tabela com disciplinas antigas para serem inativadas (que não são ofertadas há mais de cinco 48 

anos), com disciplinas para serem ajustadas (inclusão de oferta para mestrado e doutorado, e 49 

correção da área de concentração, visto que todas as disciplinas do Programa são ofertadas 50 

para todas as áreas de concentração), e com outras disciplinas para serem modificadas: a) 51 

disciplinas Metodologia do Ensino Superior e Metodologia do Ensino Superior II que se tornarão 52 

uma disciplina apenas; b) disciplinas de Seminários que se tornarão apenas uma para o 53 

doutorado e uma para o mestrado; c) disciplinas Delineamento e Metodologia da Pesquisa 54 

Clínica e Delineamento e Metodologia da Pesquisa Experimental que também se tornarão 55 

apenas uma. Vale lembrar que quando há modificação de disciplina, seu código atual é 56 

INATIVADO e a PROPG faz a criação de uma nova disciplina (para não haver nenhum problema 57 

nos históricos dos alunos que já cursaram a disciplina que foi modificada). Solicitou-se, então, a 58 

aprovação dessas modificações (inativação das antigas e modificação das elencadas acima). 59 

Todos os membros aprovaram as modificações. 3. Solicitação de banca de qualificação da 60 

doutoranda Fernanda Augustini Rigon: a Fernanda é orientanda do prof. Leonardo, entrou em 61 

2020 no PPGCM e não havia qualificado ainda porque não tinha conseguido cursar a disciplina 62 

de Bioestatística Avançada (que era requisito para a qualificação). Com a migração para o novo 63 

regimento (que não possui mais este requisito), ela pede então a qualificação para o dia 64 

01/08/22. O formulário está de acordo com o regimento e o pedido foi aprovado por 65 

unanimidade. 4. Solicitação de banca de defesa dos discentes Karoline Bunn Borba, Ilia Reis 66 

de Aragão, Bianca Schwab, e Oscar Cardoso Dimatos: todos os quatro discentes estão com os 67 

requisitos para a defesa realizados (número de créditos, qualificação e entrega de comprovante 68 

de proficiência em línguas estrangeiras). Além disso, todos os formulários estão de acordo com 69 

a legislação, e os comprovantes de submissão de artigos também foram devidamente anexados 70 
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aos pedidos. Todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 5. Outros assuntos que 71 

ocorrerem: a) aprovação da ata da última reunião: a ata da reunião do Colegiado de 14/06 foi 72 

aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da 73 

qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada 74 

por mim e pela presidente. Florianópolis, 12 de junho de 2022. 75 
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