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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 10 de agosto de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos dez dias do mês de agosto 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), Alexandre Sherlley Casimiro Onofre, Carlos Rodrigo Zárate Bladés, Getúlio 4 

Rodrigues de Oliveira Filho, José Tavares de Melo Júnior, Roger Walz, Rosemeri Maurici da 5 

Silva, Suely Grosseman, Tânia Silvia Fröde, Adriana Boschi Moreira (representante discente) e 6 

Cristina Silva Sant’Anna (representante discente). Justificaram ausência os membros: Alexandra 7 

Susana Latini, Fabricio de Souza Neves e Guilherme Loureiro Fialho. 1. Informes: a) Semestre 8 

2021-2: matrícula, grade de horários e número de vagas das disciplinas: foi informado que o 9 

período de matrícula para alunos regulares será de 30/08 a 03/09 conforme previsto no 10 

calendário acadêmico de 2021 do PPGCM. A grade de horários das disciplinas será 11 

disponibilizada no site do Programa nessa semana. Em relação às vagas das disciplinas, foi 12 

perguntado aos docentes se alguém gostaria de limitá-las, mas todos disseram que poderia 13 

manter como já é feito atualmente (sem limite de vagas para os alunos do Programa), com 14 

exceção do prof. Edelton Morato que, por e-mail, solicitou que a disciplina de Imunopatologia 15 

tivesse apenas 9 vagas. A profa. Suely demonstrou preocupação em relação à grade ter 16 

disciplinas ao longo de toda a semana, pois o PPGCM tinha um acordo de as disciplinas sempre 17 

serem ministradas somente nas quintas e sextas para que os alunos pudessem se programar 18 

com os seus trabalhos. O prof. Getúlio informou que em relação às suas disciplinas os alunos 19 

são consultados sobre os horários e estão de acordo. Em relação ao público discente das 20 

disciplinas, optou-se por manter em 2021 a oferta de vagas apenas para alunos regulares do 21 

Programa e para alunos de outros Programas de Pós-Graduação da UFSC caso algum professor 22 

ache necessário. b) Envio das notas do semestre 2021-1: foi solicitado que o envio das notas 23 

das disciplinas de 2021-1 seja feito até o dia 20/08 à secretaria do PPGCM. 2. Apreciação da ata 24 

da reunião do dia 13/07/2021: a ata da reunião do Colegiado do mês de julho foi aprovada por 25 

unanimidade. 3. Homologação de “ad referendum” - Banca de exame de qualificação da 26 

doutoranda Caroline Lemes Pozza Morales: no dia 14/07 foi aprovado ad referendum o pedido 27 

da Caroline para qualificar seu projeto de tese no dia 16/08. O formulário estava de acordo com 28 

as exigências do Programa e a aprovação foi homologada pelo Colegiado. 4. Solicitação de 29 

banca de defesa do mestrando Rui Toebe: o mestrando, orientado do prof. Alexandre Onofre, 30 

solicitou banca de defesa para 25/08. O pedido estava em conformidade com a legislação e 31 

também foi entregue a comprovação de submissão de artigo. Dessa forma, foi aprovado por 32 

unanimidade. 5. Solicitação de estágio de docência da doutoranda Camila Thais Adam: a 33 
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doutoranda, bolsista CAPES-DS, solicitou matrícula em estágio de docência para acompanhar 1 

uma disciplina do curso de Fisioterapia da UFSC de Araranguá em 2021-1. O pedido estava 2 

assinado por todos os responsáveis e acompanhado do plano de ensino da disciplina. Dessa 3 

forma, foi aprovado por unanimidade. 6. Solicitação de mudança de orientador – doutoranda 4 

Ana Rita Peixoto Panazzolo: a profa. Rosemeri Maurici solicitou que o orientador da aluna Ana 5 

Rita Panazzolo seja o prof. Getúlio (atual coorientador) por motivo de sobrecarga de trabalho. 6 

Tanto o prof. Getúlio como a doutoranda estão de acordo. Pedido aprovado por unanimidade. 7 

7. Aprovação dos planos de ensino de 2021-2: todos os professores enviaram os planos de 8 

ensino das disciplinas de 2021-2 e eles foram aprovados pelo Colegiado. Nessa mesma semana 9 

serão divulgados no site e os discentes serão avisados. 8. Verba PROAP: na semana anterior o 10 

Departamento Financeiro da PROPG divulgou a verba PROAP de 2021 aos Programas e o 11 

PPGCM foi contemplado com R$37.870,00. Contudo, a CAPES ainda não fez a liberação da 12 

verba e não se tem um prazo para essa liberação. Os procedimentos serão atualizados no site e 13 

enviados para os oito professores que demonstraram interesse nas compras de 2021. Também 14 

foi informado que essa verba pode ser usada para, além de compra de materiais de laboratório, 15 

tradução, revisão e publicação de artigos científicos, diárias para docentes, inscrição em 16 

eventos, e manutenção de equipamentos com patrimônio UFSC. Para compras de materiais de 17 

laboratório, o prazo para enviar os pedidos com a documentação à secretaria é 10/09. 9. 18 

Credenciamento e recredenciamento de docentes: o prof. Alexandre Onofre é o único docente 19 

com credenciamento vencendo neste ano (está vigente até 13/10). Como a PROPG criou a 20 

categoria “prorrogação” durante a pandemia para auxiliar os PPGs, é possível que o docente 21 

solicite prorrogação de seu credenciamento no Programa por até 1 (hum) ano, o que foi feito 22 

pelo prof. Alexandre. O pedido foi aprovado por unanimidade. Além disso, foi criada uma 23 

comissão para rever a norma de credenciamento e recredenciamento do PPGCM. A comissão 24 

será formada pelos professores Katia, Fabricio, Tânia e Alexandre e pela servidora Carolina 25 

Silveira. 10. Comissão para o edital de seleção de novos alunos: foi criada a comissão para a 26 

elaboração do edital do processo seletivo de 2022. Os membros serão os professores Getúlio, 27 

Roger e Tânia, e a servidora Carolina Silveira. 11. Outros assuntos que ocorrerem: a profa. 28 

Katia informou que finalizou o envio dos destaques e os demais preenchimentos da plataforma 29 

Sucupira para a avaliação quadrienal da CAPES. Os demais docentes a parabenizaram pelo 30 

esforço no trabalho. Também foi informado que a plataforma Lattes já está funcionando 31 

normalmente e que os dados não foram perdidos. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 32 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se 33 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 10 de agosto de 2021. 34 


		2021-09-02T17:32:26-0300


		2021-09-02T17:55:08-0300




