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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 11 de outubro de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos onze dias do mês de outubro 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), Emil Kupek, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Roger Walz, Rosemeri Maurici 4 

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

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

Latini, Alexandre Sherlley Casimiro Onofre, Marcia Margaret Menezes Pizzichini, Fabricio de 7 

Souza Neves, e Guilherme Loureiro Fialho. 1. Informes: a) processo seletivo 2023: o processo 8 

seletivo para ingresso em 2023 está em andamento. As notas das fases 1 e 2 já foram 9 

publicadas, e na próxima semana haverá o período para as provas orais. O processo contou 10 

com 21 inscrições para o mestrado e duas para o doutorado. b) viagem profa. Katia Lin: no 11 

próximo mês a profa. Katia estará em Curitiba para o 17° Congresso Brasileiro de Neurologia 12 

Infantil. A viagem, sem custo para a UFSC, já foi autorizada pela Direção do CCS. c) avaliação 13 

discente do PPGCM: no mês de setembro foi enviado um questionário de avaliação do PPGCM 14 

a todos os discentes. Na reunião de hoje foi lido o resultado dessa avaliação, muito positivo, 15 

com as observações dos alunos sobre o Programa, professores, coordenação e secretaria. d) 16 

avaliação do PPGCM pela CAPES: também foi lido a todos os presentes o documento com 17 

resultado da avaliação quadrienal da CAPES. Os itens foram discutidos individualmente e os 18 

membros do Colegiado propuseram melhorias para o Programa. 2. Apreciação da ata da última 19 

reunião: a ata da reunião de 13 de setembro de 2022 foi aprovada por unanimidade. 3. 20 

Solicitação de banca de qualificação dos discentes Ramsés Miotto, Ana Rita Peixoto 21 

Panazzolo, Flávia Maria Zandavalli Neves da Fontoura, Paula Thais Ávila do Nascimento, e 22 

Felippe Flausino Soares: os alunos de mestrado (Ramsés, Flávia e Paula) ingressaram no 23 

Programa neste ano e possuem prazo de qualificação até outubro/2022 (seis meses após o 24 

ingresso, que se deu em abril). Os alunos de doutorado (Ana Rita e Felippe) ingressaram no 25 

Programa no ano anterior e possuem prazo de qualificação até novembro/2022 (um ano e seis 26 

meses após o ingresso, que se deu em maio/2021). Todos os pedidos estão de acordo com o 27 

regimento e foram aprovados por unanimidade. 4. Solicitação de estágio pós-doutoral: Angela 28 

Patricia França: a Angela enviou um e-mail à secretaria solicitando ingressar no pós-doutorado, 29 

sob supervisão do prof. Roger Walz. Ela enviou todos os documentos corretamente (conforme 30 

solicitado pela PROPG). Além disso, não está solicitando bolsa do Programa, pois ela já recebe 31 
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bolsa de pesquisa. O pedido foi aprovado por unanimidade e será encaminhado à Pró-Reitoria 32 

de Pós-Graduação. 5. Recredenciamento do Prof. Alexandre Sherlley Casimiro Onofre: o prof. 33 

Alexandre tem seu credenciamento no Programa vencendo dia 13/10/22 como docente 34 

colaborador, e está solicitando recredenciamento, agora como docente permanente. Segundo 35 

a legislação de credenciamento e recredenciamento do PPGCM, a pontuação apresentada pelo 36 

professor (360 pontos) é suficiente para o recredenciamento como permanente. Os demais 37 

documentos apresentados também estão de acordo com a legislação. O pedido foi aprovado 38 

por unanimidade e será encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação. 6. Credenciamento e 39 

recredenciamento de docentes de acordo com a nova pontuação exigida pela CAPES: a profa. 40 

Katia levou para discussão a questão do aumento da pontuação (600 pontos) para 41 

credenciamento e recredenciamento exigido pela CAPES para a área do PPGCM. Essa mudança 42 

seria um dos requisitos para que o Programa consiga aumentar sua nota no relatório. Houve 43 

levantamento de pontos positivos e negativos sobre a mudança, e a comissão de 44 

credenciamento estudará o assunto nas próximas semanas. 7. Outros assuntos que ocorrerem: 45 

o aluno de mestrado Marcelo Canelo Coppini também solicitou banca para qualificação. Ele é 46 

orientando do prof. Getúlio e enviou o pedido à secretaria após o envio da convocação a todos 47 

os membros. O pedido foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 48 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se 49 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 11 de outubro de 2022. 50 
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