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ATA Nº 3 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 16 de abril de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos dezesseis dias do mês de abril 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), Alexandra Susana Latini, Alexandre Sherlley Casimiro Onofre, Carlos Rodrigo 4 

Zárate Bladés, Emil Kupek, Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, Guilherme Loureiro Fialho, 5 

Leonardo de Lucca Schiavon, Maria Marlene de Souza Pires, Roger Walz, Rosemeri Maurici da 6 

Silva, Tânia Silvia Fröde, Adriana Boschi Moreira (representante discente) e Cristina Silva 7 

Sant’Anna (representante discente). Justificou ausência a professora Suely Grosseman. 1. 8 

Informes: a) Haverá um evento sobre “saúde mental” do Grupo de Apoio à Saúde Mental 9 

(instituído pela Portaria nº 5/2020/PROPG de 04/12/2020) em conjunto com a PROPG, em 10 

19/04 às 9 horas. Será transmitido pelo Youtube e a divulgação foi feita entre os discentes e 11 

docentes do Programa; b) A CAPES teve seu atual presidente exonerado nessa semana e ontem 12 

a nova presidente, Claudia de Toledo, assumiu o cargo. Assim, os coordenadores dos Programas 13 

de Pós-Graduação estão no aguardo das decisões sobre o contínuo adiamento da Coleta CAPES, 14 

que até o momento tem seu prazo de envio de dados pelos PPGs até 31/05/21. 2. Apreciação 15 

da ata da reunião do dia 09/03/2021: a ata da última reunião do Colegiado foi aprovada por 16 

unanimidade. 3. Homologação de “ad referendum”: solicitação de banca de qualificação do 17 

mestrando Matheus Maciel Vilela: o discente solicitou banca para sua qualificação de projeto 18 

de dissertação para o dia 12 de abril. Como a reunião do Colegiado de abril foi adiada e a 19 

solicitação estava dentro das conformidades, foi aprovada “ad referendum” em 26/03. O 20 

Colegiado homologou a aprovação na data de hoje. 4. Solicitação de prorrogação de prazo de 21 

defesa da mestranda Naarai Camboim Bezerra: a profa. Katia explicou a todos os membros 22 

como funciona o pedido de prorrogação de prazo de defesa, conforme art. 32 do Regimento do 23 

PPGCM. A solicitação da discente Naarai está de acordo com a legislação e dessa forma foi 24 

aprovada por unanimidade. 5. Solicitação de banca para defesa de dissertação das 25 

mestrandas Tatiana Bez Batti Titericz e Anne Calbusch Schmitz: as discentes solicitaram banca 26 

para defesa para 19/05 e 20/05 respectivamente. Ambos os pedidos continham a comprovação 27 

de submissão de um artigo e estavam de acordo com o Regimento do Programa. Assim, as 28 

solicitações foram aprovadas por unanimidade. 6. Solicitação de validação de créditos de 29 

disciplinas dos doutorandos Daniel Araújo Fernandes e Camila Thaís Adam: o doutorando 30 

Daniel Fernandes solicitou a validação de 20 créditos obtidos no seu mestrado da UDESC. As 31 

disciplinas foram cursadas a partir de 2015, prazo dentro dos 60 meses até o ingresso do aluno 32 

no PPGCM (2020-1) conforme Art. 22 do Regimento. A doutoranda Camila Adam solicitou a 33 
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validação de 14 créditos de disciplinas do mestrado na própria UFSC (Ciências da Reabilitação). 1 

O prazo também está de acordo com o Regimento do PPGCM. Ambas as solicitações foram 2 

aprovadas por unanimidade. 7. Solicitação de aprovação do relatório final de estágio de 3 

docência de 2020-2 da doutoranda Nair Fritzen dos Reis: a discente entregou seu relatório 4 

final de estágio de docência realizado em 2020-2 dentro das conformidades e por este motivo 5 

foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação dos planos de ensino das disciplinas de 2021-1: a 6 

profa. Katia informou a todos os membros que a grade de disciplinas de 2021-1 já seria 7 

disponibilizada hoje aos discentes, e que as disciplinas já foram inseridas no CAPG. A matrícula 8 

para 2021-1 será realizada de forma online pelos alunos, de 26 a 30 de abril. Os planos de 9 

ensino dos professores também foram aprovados por unanimidade e serão disponibilizados 10 

hoje. O prof. Carlos perguntou sobre a possibilidade de recebermos alunos externos ao PPGCM 11 

e a profa. Katia informou que na última reunião do Colegiado foi decidido pela oferta das 12 

disciplinas em 2021 apenas aos alunos do Programa, mas que essa discussão pode ser levada 13 

ao Colegiado no próximo semestre. 9. Solicitação de estágio pós-doutoral da Mariana dos 14 

Santos Lunardi: a Mariana Lunardi foi mestranda e doutoranda do PPGCM até 2019, orientanda 15 

da profa. Katia, e deseja dar continuidade em sua pesquisa como pós-doutoranda pelo período 16 

de 1 ano (16/04/2021 a 15/04/2022). Para isso, preencheu todos os documentos exigidos pela 17 

PROPG, responsável pelo cadastro dos estágios pós-doutorais na UFSC. Os documentos estão 18 

em conformidade com a legislação (Resolução Normativa n° 36/2013/CUn) e foram aprovados 19 

por unanimidade. 10. Homologação do resultado do processo seletivo 2021: o processo 20 

seletivo de 2021 oferecia 15 vagas de mestrado e 10 vagas de doutorado. Houve 4 inscrições 21 

não homologadas, 10 reprovações e 17 candidatos aprovados (11 do mestrado e 6 do 22 

doutorado). Todas as avaliações foram feitas aos pares. Ao final, dois candidatos apresentaram 23 

pedidos de recurso contra a nota da prova oral. Outros dois avaliadores (diferentes dos que os 24 

avaliaram primeiramente) assistiram às gravações das entrevistas dos candidatos mas as notas 25 

não foram alteradas e os pedidos de recurso não foram deferidos. Foi o primeiro processo 26 

seletivo do PPGCM realizado inteiramente por meio remoto. Os professores que participaram 27 

da comissão de seleção e das bancas avaliadoras sugeriram que uma comissão seja formada 28 

para discutir o próximo edital com antecedência. 11. Resolução Normativa n° 2/2021/CPG – 29 

vínculo com os Programas de Pós-Graduação: conforme a Resolução n° 2/2021/CPG de 30 

11/03/2021, os PPGs têm 90 dias para a regularização dos professores aposentados ou sem 31 

vínculo formal com a UFSC que atuam como docentes e/ou orientadores nos Programas. Para 32 

essa regularização, os pesquisadores e docentes podem participar do Programa de Serviços 33 

Voluntários (PSV) da UFSC, que é regido pela Resolução Normativa n° 67/2015/CUn. A 34 

secretaria entrará em contato com os professores aposentados do PPGCM e também com os 35 

jovens docentes permanentes que são servidores da EBSERH para auxiliar nos procedimentos. 36 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina 37 

Silveira, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. 38 

Florianópolis, 16 de abril de 2021. 39 
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