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ATA Nº 6 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 13 de julho de 2021, às 14 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos treze dias do mês de julho 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), Alexandra Susana Latini, Carlos Rodrigo Zárate Bladés, Emil Kupek, José 4 

Tavares de Melo Júnior, Roger Walz, Tânia Silvia Fröde, Adriana Boschi Moreira (representante 5 

discente) e Cristina Silva Sant’Anna (representante discente). Justificaram ausência os 6 

membros: Guilherme Loureiro Fialho, Rosemeri Maurici da Silva e Suely Grosseman. 1. 7 

Informes: a) Bolsas FAPESC: a profa. Katia Lin deu início à reunião informando que o PPGCM foi 8 

contemplado com 1 bolsa de mestrado e 1 de doutorado pelo Edital de Chamada Pública 9 

N.21/2021/FAPESC/CAPES. O termo de compromisso FAPESC e o plano de trabalho deverão ser 10 

enviados para assinatura da PROPG até o dia 18/07. Também foi informado que o Programa 11 

ainda tem 3 bolsas de doutorado e 3 de mestrado (CAPES-DS) sobressalentes. b) Plataforma 12 

Sucupira: foi disponibilizado a todos por e-mail e no site do Programa o relatório para a 13 

avaliação quadrienal da Plataforma Sucupira da CAPES que a coordenação elaborou. A profa. 14 

Katia explicou em detalhes como foi o preenchimento da Plataforma e que ainda está 15 

trabalhando nos destaques do Programa, que precisam ser informados até o dia 22/07. c) I 16 

Encontro dos Programas de Pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde/UFSC: nos dias 1 e 17 

2 de julho ocorreu o 1° Encontro dos PPGs do CCS/UFSC, e a apresentação do PPGCM foi feita 18 

pela profa. Katia e está disponível no link https://youtu.be/q03ajYsbDqs. d) Divulgação das 19 

atividades do PPGCM: também foi informado que o PPGCM está constantemente atualizando 20 

o seu site para que os discentes e docentes fiquem cientes de todas as atividades e notícias do 21 

Programa. e) Aula magna da disciplina Seminários em Pesquisa I e II - Entrevista com Prof. 22 

Peter Wolf: por fim, a profa. Katia informou a todos que haverá uma entrevista com o Prof. 23 

Peter Wolf no dia 30/07 às 8 horas como parte das disciplinas de Seminários I e II - "How to 24 

succeed in a scientific career? What a senior researcher must tell his students?" (link 25 

https://meet.google.com/hud-nnaw-qdg). 2. Apreciação da ata da reunião do dia 08/06/2021: 26 

a ata da última reunião do Colegiado foi aprovada por unanimidade. 3. Homologação de “ad 27 

referendum” - Banca de defesa da doutoranda Milene Caroline Koch: o pedido de banca da 28 

aluna foi aprovado “ad referendum” pela coordenação em 30/06 pois a defesa ocorrerá em 29 

duas semanas. A doutoranda é orientanda da profa. Rosemeri Maurici e apresentou o pedido 30 

com a banca conforme regimento do Programa, cumprindo todos os requisitos para a defesa. A 31 

aprovação foi homologada pelo Colegiado por unanimidade. 4. Solicitação de prorrogação de 32 

prazo para defesa do mestrando Oscar Cardoso Dimatos: o mestrando, orientando do prof. 33 

https://youtu.be/q03ajYsbDqs
https://meet.google.com/hud-nnaw-qdg
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Fabricio Neves, solicita prorrogação de seu prazo de defesa por 12 meses (de 08/08/21 para 1 

08/08/22) devido à pandemia da COVID-19 que fez com que ele tivesse que alterar o projeto 2 

inicial e depois considerar uma emenda ao segundo projeto. O pedido, devidamente justificado 3 

e com a ciência do orientador, foi aprovado por unanimidade. 5. Solicitação de banca de 4 

defesa dos alunos: Rafael Gustavo Sato Watanabe (ME), Katerine Cristhine Cani (DO) e 5 

Beatriz Maykot Kuerten Gil (DO): os alunos solicitam banca para defesa para os dias 06/08, 6 

30/07 e 09/08 respectivamente. O Rafael é orientando da profa. Katia Lin, a Katerine do prof. 7 

Emilio Pizzichini e a Beatriz do prof. Armando d’Acampora. Todos preenchem os requisitos 8 

necessários para a defesa e apresentaram o formulário e os artigos submetidos conforme 9 

legislação. As bancas foram aprovadas por unanimidade. Foi retirado de pauta o pedido do 10 

mestrando Rui Toebe, pois ainda não houve a submissão do artigo. Assim que ele a fizer, 11 

enviará o pedido à coordenação. 6. Solicitação de banca de qualificação dos alunos: Bruno de 12 

Moraes Santos Wong (ME) e Tatiana da Silva Oliveira Mariano (DO): os alunos solicitam banca 13 

para qualificação para os dias 06/08 e 31/08 respectivamente. Bruno é orientando do prof. José 14 

Tavares e a Tatiana do prof. Emil Kupek. Ambos apresentaram o formulário de banca conforme 15 

requisitos do Programa. As bancas foram aprovadas por unanimidade. 7. Solicitação de 16 

coorientador da mestranda Amanda Terra de Sa Koerich: a aluna solicita coorientação da 17 

professora Juliane Aline Paupitz. O pedido está justificado e com as assinaturas da aluna, da 18 

profa. Juliane Paupitz e do prof. Fabricio Neves (orientador). A solicitação foi aprovada por 19 

unanimidade. 8. Solicitação de adesão ao PSV (Programa de Serviços Voluntários da UFSC) do 20 

Prof. Dr. José Tavares de Melo Júnior: A pedido da PROPG, os docentes dos PPGs precisam 21 

estar regulares no sistema da UFSC como docentes ou como docentes voluntários. O prof. José 22 

Tavares fez a solicitação de vínculo ao PSV da UFSC para regularizar a sua situação. O processo 23 

foi aberto e o prof. Roger foi o relator, com parecer favorável à adesão do prof. José Tavares ao 24 

PSV. O Colegiado aprovou o parecer do relator. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 25 

encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se 26 

aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 13 de julho de 2021. 27 
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