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ATA Nº 5 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 14 de junho de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos quatorze dias do mês de junho 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), Getúlio Rodrigues de Oliveira Filho, José Tavares de Melo Júnior, Roger Walz, 4 

Rosemeri Maurici da Silva, Suely Grosseman, Tânia Silvia Fröde, Adriana Boschi Moreira 5 

(representante discente) e Daniel Araújo Fernandes (representante discente). Justificaram 6 

ausência os membros: Guilherme Loureiro Fialho e Carlos Rodrigo Zárate-Bladés. 1. Informes: 7 

a) Compras PROAP/CAPES: como o DCOM/PROAP ainda não conseguiu agendar uma reunião 8 

com as pós-graduações para dúvidas e esclarecimentos sobre os procedimentos das compras 9 

de 2022, as secretarias dos PPGs optaram por autorizar as compras de materiais pelos 10 

professores neste momento. O prazo para envio dos pedidos é até setembro. A secretaria 11 

enviará um e-mail aos docentes interessados nessa semana com as informações sobre o 12 

manual. b) Novo regimento do PPGCM: apenas para conhecimento, foi informado que 13 

somente 14 alunos optaram por permanecer vinculados ao regimento de 2018. Todos os 14 

demais aderiram ao novo regimento do Programa. 2. Apreciação da ata da reunião de 15 

10/05/2022: a ata da última reunião foi aprovada por unanimidade. 3. Solicitação de 16 

prorrogação de prazo de defesa das discentes Francielle da Silva Santos, Vanessa Vieira da 17 

Silva Maciel e Norma Beatriz Diaz Rangel: as três alunas solicitaram prorrogação de 12 meses 18 

para finalizar o mestrado e doutorado. Francielle e Vanessa teriam prazo de defesa até 19 

30/07/2022 e a Norma até 26/07/2022. Os três pedidos estão válidos porque a Portaria n° 20 

03/2021/PROPG (que está em vigência até 15/08/22) permite que os alunos peçam 21 

prorrogação mesmo já próximo da data final da defesa. Os pedidos foram aprovados por 22 

unanimidade. 4. Solicitação de validação de créditos de disciplinas do doutorando Rafael 23 

Gustavo Sato Watanabe: Rafael é doutorando, orientando da profa. Katia. Fez mestrado no 24 

PPGCM e solicita a validação de todos os 32 créditos realizados durante o mestrado. Todos os 25 

créditos são de 2019, então estão dentro de cinco anos conforme solicitado no regimento do 26 

Programa. Além disso, o aluno aderiu ao novo regimento, que permite a validação de créditos 27 

cursados no PPGCM sem limite de quantidade. A solicitação foi aprovada por unanimidade. 5. 28 

Solicitação de coorientação das doutorandas Alexânia de Rê e Fernanda Augustini Rigon: as 29 

duas doutorandas solicitaram coorientação para finalizar a tese. Os pedidos estão assinados por 30 

todos os envolvidos (aluna, orientador, e novo coorientador) e foram aprovados por 31 

CONFERE COM ORIGINAL, cópia extraída de documento original de acordo com o Art. 5º do Decreto nº 83.936/79.



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

Página 2 de 2 
 

unanimidade. 6. Solicitação de banca de defesa dos discentes Edson Pillotto Duarte, Thomas 32 

Rolf Erdmann, Bruno de Moraes Santos Wong e Tatiana de Assis Girardi: Edson e Bruno são 33 

mestrandos, e o Thomas e a Tatiana são doutorandos do Programa. Todos solicitaram a defesa 34 

para antes do prazo final e cumpriram todos os requisitos exigidos pela legislação (número 35 

mínimo de créditos em disciplinas, entrega de comprovação de proficiência em língua 36 

estrangeira, exame de qualificação realizado). Além disso, todos anexaram seus comprovantes 37 

de submissão de artigos e/ou artigos já publicados. Os quatro pedidos foram aprovados por 38 

unanimidade. A profa. Katia Lin relembrou a todos que as sessões de defesa são públicas e que 39 

os docentes devem incentivar seus alunos a assistirem às defesas dos colegas como 40 

experiência. 7. Solicitação de banca de qualificação da doutoranda Érica Elaine Traebert: a 41 

doutoranda entrou em 2021 no PPGCM, e é orientanda do prof. Emil. Solicitou banca de 42 

qualificação para 06/07/2022. O pedido está em conformidade com a legislação e foi aprovado 43 

por unanimidade. 8. Outros assuntos que ocorrerem: o mestrando Marcelo Coppini, 44 

orientando do prof. Getúlio, pediu para formalizar na reunião do Colegiado que eles precisaram 45 

alterar o seu projeto de mestrado. O novo projeto já está salvo em sua pasta. Nada mais 46 

havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu, Carolina Silveira, 47 

lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e pela presidente. Florianópolis, 48 

14 de junho de 2022. 49 
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