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ATA Nº 7 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 9 de agosto de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos nove dias do mês de agosto 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, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, 4 

Maria Marlene de Souza Pires, Rosemeri Maurici da Silva, Tânia Silvia Fröde, Adriana Boschi 5 

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

Justificaram ausência os membros: Fabricio de Souza Neves, Guilherme Loureiro Fialho, José 7 

Tavares de Melo Júnior, Leonardo de Lucca Schiavon e Suely Grosseman. 1. Informes: a) 8 

Matrículas de alunos regulares e especiais: o período de matrícula para alunos do Programa 9 

acontecerá de 22/08 a 26/08. Para alunos especiais, a matrícula está prevista para 30 e 31/08 10 

(válido apenas para disciplinas eletivas). Os professores que ofertarão as disciplinas eletivas 11 

neste semestre serão consultados se desejam ofertar as vagas remanescentes para alunos 12 

especiais. b) Desligamento do discente Saint Clair Vieira de Oliveira: o mestrando, ingressante 13 

em 2020 e orientando do prof. Getúlio, não conseguiu finalizar o curso dentro do prazo 14 

(30/07/22) devido a problemas pessoais. 2. Apreciação da ata da última reunião: a ata da 15 

reunião do dia 12 de julho foi aprovada por unanimidade. 3. Homologação de “ad 16 

referendum”: defesa de dissertação do discente Camilo Fernandes: a solicitação de banca do 17 

discente já foi analisada e aprovada ad referendum no dia 21/07. Ele é aluno do mestrado, 18 

entrou em 2019, orientando do prof. Carlos. Cumpriu os requisitos para defesa (créditos, 19 

proficiência, qualificação). Teria prazo de defesa até 08/08, mas usará o prazo adicional de 20 

ajuste de banca (até 30 dias) e solicitou banca para o dia 19/08/22. A aprovação ad referendum 21 

foi homologada pelo Colegiado. 4. Alteração de membro de banca da defesa do discente 22 

Camilo Fernandes: o aluno precisou solicitar alteração de membro da banca aprovada pois o 23 

suplente não estará mais disponível. Dessa forma, pede substituição do Dr. Gustavo Pinto para 24 

o Dr. Ricardo Mazzon (CCB/UFSC). Solicitação aprovada por unanimidade. 5. Solicitação de 25 

banca de defesa dos discentes Felipe de Borba Chiaramonte Silva e Marice El Achkar Mello: os 26 

dois mestrandos entraram em 2019 no Programa (Felipe é orientando do prof. Alexandre e 27 

Marice é orientanda da profa. Maria Marlene). Ambos possuem requisitos para defesa 28 

(créditos, proficiência, qualificação e submissão de um artigo científico) e possuíam prazo final 29 

até 08/08, mas aproveitarão os 30 dias adicionais de ajuste de banca para realizarem suas 30 

defesas (Felipe agendou para 02/09/22 e Marice para 30/08/22). As solicitações foram 31 
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aprovadas por unanimidade. 6. Solicitação de coorientação da aluna Jéssica Mallmann Erbes 32 

Schaefer Martins: a mestranda é orientanda do prof. Jefferson. Solicitou coorientação do prof. 33 

Marcelo Ronsoni. O pedido está justificado e assinado por todos os envolvidos, e foi aprovado 34 

por unanimidade. 7. Relatório final de estágio de docência do discente Diego Martins: 35 

doutorando, orientando da profa. Rosemeri, não é bolsista, mas mesmo assim desejou fazer 36 

estágio de docência (já é o seu segundo semestre). Apresentou relatório final com nota 10,0 e 37 

assinado pela orientadora e professora responsável pela disciplina. Relatório aprovado por 38 

unanimidade. 8. Alteração das disciplinas “Seminários” no currículo do PPGCM: no mês 39 

anterior foi aprovada a organização do currículo do PPGCM, pois existiam muitas disciplinas 40 

antigas que não eram mais ofertadas, além de possuírem códigos errados. Restou apenas a 41 

aprovação da alteração das disciplinas de Seminários. A ideia foi unir as disciplinas de 42 

Seminários I e II (do mestrado) em apenas uma, e as disciplinas de Seminários III e IV (do 43 

doutorado) em apenas uma também. A disciplina do mestrado será nomeada “Comunicação 44 

Científica - Seminários I”, e a do doutorado “Comunicação Científica - Seminários II”. Alterações 45 

aprovadas por unanimidade. 9. Aprovação da grade de horários e dos planos de ensino das 46 

disciplinas de 2022-2: a profa. Katia apresentou a grade de disciplinas de 2022-2 de acordo com 47 

a disponibilidade dos professores. Foi ressaltado que a PROPG autorizou a oferta de disciplinas 48 

híbridas (com até 49% das aulas online) neste semestre novamente. Tanto a grade como os 49 

planos de ensino foram aprovados por unanimidade. 10. Comissão do Processo Seletivo 2023: 50 

os professores que manifestaram interesse em participar da comissão de seleção são: Katia, 51 

Alexandre, Marcelo Ronsoni, Roger, Tânia e Emil. O colegiado aprovou todos os nomes e a 52 

portaria será elaborada hoje para envio aos membros e início dos trabalhos. 11. Outros 53 

assuntos que ocorrerem: os demais discentes que realizaram estágio de docência em 2022-1 54 

também encaminharam os relatórios finais (após o envio da pauta). São eles: Hellen Fontão, 55 

Thaís Albanaz, Caroline Pozza, Camila Adam, Felippe Flausino. Todos os relatórios estão em 56 

conformidade com a legislação, com exceção do da Camila que ficou faltando a nota e 57 

assinatura da orientadora (profa. Eleonora). A secretaria entrará em contato com a aluna. Os 58 

documentos foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 59 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se 60 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 9 de agosto de 2022. 61 
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