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ATA Nº 9 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 7 de outubro de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos sete dias do mês de outubro 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, Emil Kupek, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, 4 

José Tavares de Melo Júnior, Roger Walz, Suely Grosseman, Tânia Silvia Fröde, Cristina Silva 5 

Sant’Anna (representante discente) e Adriana Boschi Moreira (representante discente). 6 

Justificaram ausência os membros: Alexandra Susana Latini, Guilherme Loureiro Fialho e 7 

Rosemeri Maurici da Silva. 1. Informes: a) Processo seletivo 2022: foi informado que o período 8 

para inscrições do processo seletivo 2022 do PPGCM encerrou-se no dia 04/10/21. O processo 9 

teve 8 inscrições para o mestrado e 8 inscrições para o doutorado. Entretanto, um candidato ao 10 

mestrado e uma candidata ao doutorado não cumpriram todos os requisitos das inscrições e 11 

suas inscrições não serão homologadas. 2. Apreciação da ata da última reunião: a ata da 12 

reunião do Colegiado do dia 02/09/21 foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de 13 

prorrogação de prazo de defesa da aluna Tatiana de Assis Girardi: orientanda do prof. 14 

Jefferson, a doutoranda solicitou prorrogação de 12 meses para defender sua tese, a partir do 15 

seu prazo de defesa atual (26/07/22). O pedido justifica-se por problemas de saúde e o 16 

orientador está ciente. A solicitação foi aprovada por unanimidade. Em relação à bolsa de 17 

doutorado que a aula recebe, não poderá ser prorrogada pois já foi concedido o número 18 

máximo de meses permitido pela CAPES. 4. Solicitação de banca para defesa das alunas Naarai 19 

Camboim Bezerra e Kadine Priscila Bender dos Santos: a mestranda Naarai é orientanda da 20 

profa. Suely, tem prazo de defesa até 08/08/2022 e solicitou defesa para 19/11/2021. Todos os 21 

requisitos para a conclusão do curso foram cumpridos. A doutoranda Kadine é orientanda da 22 

profa. Eleonora, tem prazo de defesa até 25/10/2021 e solicitou defesa para 22/10/2021. 23 

Todos os requisitos para a conclusão do curso foram cumpridos. Assim, ambos os pedidos 24 

foram aprovados por unanimidade. 5. Solicitação de banca para qualificação dos mestrandos: 25 

Eduardo de Novaes Costa Bergamaschi, Camila Sartor Spivakoski, Raquel Spilere Kammer, 26 

Jorge Hamilton Soares Garcia, Gabriel Novais Rocha, Amanda Terra de Sá Koerich, Jéssica 27 

Mallmann Erbes Schaefer Martins, Raquel do Amaral Vieira, Luiz Carlos Esteves Grelle, Rachel 28 

Bastos Nazareno dos Anjos, Margel Pivetta Cantarelli: todos os onze mestrandos que 29 

ingressaram em 2021 no PPGCM tinham prazo para qualificação no mês de novembro de 2021. 30 

Todos solicitaram banca para qualificação dentro do prazo e em conformidade com a 31 

legislação, e dessa forma, todas as solicitações foram aprovadas por unanimidade. 6. Número 32 

de membros para as bancas de qualificação: o prof. Getúlio observou que os artigos 46 e 47 do 33 
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Regimento do PPGCM não deixam claro se o presidente da banca de qualificação do mestrado 1 

e do doutorado faz parte dos números de membros titulares da banca mencionados nos incisos 2 

IV (Art. 46-IV e Art. 47-IV). Já a redação dos incisos I e II do Art. 51 está bem clara, informando 3 

que o presidente da banca está sendo contado à parte. Em discussão, optou-se por manter os 4 

formulários de banca da maneira em que estão (2 membros titulares para a qualificação do 5 

mestrado, e 3 membros titulares para a qualificação do doutorado, já incluindo o presidente). 6 

Entretanto, quando o Regimento for revisto (devido à alteração da Resolução da Pós-7 

Graduação pelo CUn), o Colegiado discutirá o assunto novamente. Nada mais havendo a tratar, 8 

deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, 9 

que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 7 de outubro de 10 

2021. 11 
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