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ATA Nº 8 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 2 de setembro de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio 1 

de 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, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, José Tavares 4 

de Melo Júnior, Márcia Margaret Menezes Pizzichini, Rosemeri Maurici da Silva, e Adriana 5 

Boschi Moreira (representante discente). Justificaram ausência os membros: Alexandra Susana 6 

Latini, Emil Kupek, Guilherme Loureiro Fialho, Suely Grosseman e Tânia Silvia Fröde. 1. 7 

Informes: a) Atividade presencial do PPGCM no período da manhã: a profa. Katia informou 8 

que a partir do dia 09/09 estará todos os dias no período da manhã no espaço físico do PPGCM, 9 

e que a Carolina também retornará em algum período no mês de novembro para a secretaria. 10 

As atividades presenciais ainda não retornarão, mas aos poucos o ambiente começará a ser 11 

preparado. b) Espaço físico do PPGCM: foi informado que existe um movimento na Direção do 12 

Hospital Universitário para conseguir o espaço físico do PPGCM para as atividades do hospital. 13 

Entretanto, a profa. Katia e a profa. Márcia já estão preparando os procedimentos para 14 

formalizar o espaço para o Programa (até então o acordo era verbal). 2. Apreciação da ata da 15 

reunião do dia 10/08/2021: a ata da última reunião do Colegiado foi aprovada por 16 

unanimidade. 3. Solicitação de troca de orientador dos alunos Rachel Bastos Nazareno dos 17 

Anjos e Felippe Flausino Soares: os dois alunos entraram no processo seletivo de 2021 sob 18 

orientação da profa. Marcia Pizzichini. Entretanto, o projeto está sendo feito junto à profa. 19 

Rosemeri desde o início e dessa forma a mudança de orientadora foi solicitada para 20 

formalização. Os pedidos foram aprovados por unanimidade. 4. Solicitação de coorientação do 21 

mestrando Matheus Maciel Vilela: o discente, orientado pelo prof. Jefferson Marques, solicita 22 

coorientação do Prof. Carlos Roesler, do laboratório de Eng. Biomecânica. Pedido aprovado por 23 

unanimidade. A profa. Katia lembrou a todos que formalizem seus coorientadores nas reuniões 24 

do Colegiado, senão não há como registrar isso após a defesa do aluno. 5. Solicitação de 25 

matrícula em estágio de docência dos doutorandos Diego Martins, Caroline Lemes Pozza 26 

Morales, Hellen Fontão Alexandre e Thais Martins Albanaz da Conceição: os quatro 27 

doutorandos solicitaram matrícula na disciplina estágio de docência para 2021-2. O Diego não é 28 

bolsista CAPES-DS mas mesmo assim gostaria de fazer o estágio. As demais alunas são bolsistas 29 

e farão o primeiro semestre de estágio exigido pela CAPES. Todos os pedidos estão 30 

devidamente assinados por todos os responsáveis e foram aprovados por unanimidade. 6. 31 

Solicitação de validação de créditos de disciplinas da doutoranda Hellen Fontão Alexandre: a 32 

discente é doutoranda, orientanda da profa. Rosemeri, e entrou no Programa em 2021. Pede 33 
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validação de 20 créditos realizados no seu mestrado na UDESC em 2018 e 2019. O prazo está de 1 

acordo com o regimento do programa, bem como o número máximo de créditos solicitado (20 2 

para o doutorado). Solicitação aprovada por unanimidade. 7. Solicitação de adesão ao PSV do 3 

Prof. Emilio Pizzichini e de renovação da Profa. Marcia Pizzichini: para regularizar o vínculo de 4 

docentes com a UFSC (pois estão aposentados), os professores enviaram a documentação para 5 

o processo do Programa de Serviços Voluntários da UFSC (PSV). O pedido do prof. Emilio é um 6 

pedido de adesão, e a profa. Marcia fez pedido de renovação (pois o termo dela atual venceu 7 

agora em 27/08/2021). O relator foi o prof. Roger, com posição favorável às duas solicitações. 8 

Assim, os pareceres foram aprovados por unanimidade. 8. Edital do processo seletivo de 2022: 9 

a comissão do processo seletivo de 2022 finalizou o edital de seleção e solicitou a aprovação do 10 

Colegiado. A profa. Katia agradeceu o trabalho dos membros. O prof. Getúlio, presidente da 11 

comissão, apresentou o cronograma e as mudanças do edital em relação ao do processo 12 

anterior. Uma das mudanças foi a alteração da carta de recomendação para uma declaração de 13 

ciência do orientador. O candidato teria que procurar o docente a cuja vaga quer concorrer 14 

para que o professor esteja ciente de seus candidatos. Após a apresentação, a profa. Katia 15 

informou que o prof. Roger solicitou o acréscimo de uma vaga de doutorado para ele. Além 16 

disso, a representante discente Adriana Moreira se manifestou como não favorável à 17 

declaração de ciência do orientador no edital pois acredita ferir o princípio de impessoalidade 18 

de um processo seletivo. A profa. Katia e o prof. Getúlio explicaram que como o processo 19 

oferece vagas por docentes, obrigatoriamente o candidato teria que escolher um docente com 20 

vaga aberta. A profa. Rosemeri concorda parcialmente com a Adriana, pois acredita que não 21 

caberia o docente negar uma declaração de ciência para um candidato que seja de sua área de 22 

atuação e queira concorrer a uma de suas vagas. O prof. Getúlio concorda que os professores 23 

não podem negar assinar essa declaração. Houve a sugestão de eliminar este item do edital e 24 

convidar o orientador para participar do exame oral (que é permitido pela legislação). Assim, foi 25 

feita uma enquete para votação e todos os membros optaram por retirar a declaração de 26 

ciência do orientador e convidar o orientador para participar da banca examinadora do 27 

processo seletivo. Com essa alteração, o edital foi aprovado por unanimidade. 9. Outros 28 

assuntos que ocorrerem: a) pedido de banca para defesa do mestrando Madson Carpes 29 

Caminha: orientando da profa. Katia Lin, pediu a banca para o dia 05/10. A documentação está 30 

completa, e os requisitos para a defesa (créditos, proficiência e qualificação) estão cumpridos. 31 

Solicitação aprovada por unanimidade. b) convite para o Comitê de Ética: a profa. Katia 32 

informou que a Direção do CCS está solicitando indicação de docente que queira atuar no 33 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFSC. A rotina básica é a análise de 34 

projetos/geração de pareceres, com reunião quinzenal a cada duas segundas-feiras, que toma o 35 

período da manhã. Ao membro é concedida uma portaria administrativa de 5 horas semanais. 36 

O aviso será enviado também por e-mail aos docentes do Programa. Nada mais havendo a 37 

tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a 38 

presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 2 de 39 

setembro de 2021. 40 
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