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ATA Nº 8 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 setembro de 2022, às 10 horas, por 
videoconferência. 
 

Aos treze dias do mês de setembro 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, Maria Marlene de Souza Pires, Roger Walz, 4 

Tânia Silvia Fröde e Daniel Araújo Fernandes (representante discente). Justificaram ausência os 5 

membros: Alexandre Sherlley Casimiro Onofre, Rosemeri Maurici da Silva, Marcia Margaret 6 

Menezes Pizzichini, Carlos Rodrigo Zárate Bladés, Fabricio de Souza Neves, Guilherme Loureiro 7 

Fialho e José Tavares de Melo Júnior. 1. Informes: Resultado da enquete da avaliação dos 8 

discentes sobre o Programa: devido a um pedido da PROPG, os Programas fizeram uma 9 

enquete com os discentes sobre as disciplinas ofertadas do último semestre, como uma 10 

avaliação do Programa. A PROPG fará uma reunião para discutir a possibilidade de manter as 11 

aulas dos Programas de Pós-Graduação em formato híbrido. 2. Apreciação da ata da última 12 

reunião: a ata da reunião de 9 de agosto de 2022 foi aprovada por unanimidade. 3. 13 

Homologação de “ad referendum”: a) Defesa de tese da discente Fernanda Augustini Rigon: a 14 

aluna é doutoranda, entrou em 2020 no PPGCM, orientanda do prof. Leonardo. Teria até 15 

30/07/2024 para defender (por causa das prorrogações da pandemia da PROPG/UFSC), mas 16 

solicitou defesa para 12/09/2022 (devido à gravidez). Como a aluna estava com requisitos para 17 

a defesa cumpridos (créditos, qualificação, proficiência, artigos submetidos), a coordenação 18 

aprovou “ad referendum” em 19/08. O Colegiado homologou a aprovação por unanimidade. b) 19 

Matrícula em estágio de docência dos discentes Diego Martins e Hellen Fontão Alexandre: os 20 

doutorandos, orientandos da profa. Rosemeri, solicitaram outro semestre de estágio de 21 

docência. A Hellen é bolsista, mas já havia cumprido os dois semestres de estágio solicitados 22 

pela CAPES. Os alunos justificaram que gostam do estágio e por isso querem continuar nessa 23 

atividade também neste semestre de 2022-2. A coordenação aprovou “ad referendum” as 24 

solicitações na semana anterior, e o Colegiado homologou a aprovação por unanimidade. 4. 25 

Solicitação de matrícula em estágio de docência do discente Felippe Flausino Soares: o 26 

doutorando, orientando da profa. Rosemeri, não é bolsista. Mas também gosta do estágio de 27 

docência e está solicitando mais um semestre dessa atividade. Enviou o pedido nessa semana, 28 

mas faltou o plano de ensino da disciplina como anexo. O Colegiado aprovou sua solicitação 29 

condicionada ao envio do documento faltante.  5. Solicitação de banca de qualificação dos 30 

discentes Hellen Fontão Alexandre, Karine Souza da Correggio e Roberto Noya Galluzzo: todos 31 
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os três alunos são doutorandos, entraram em 2021 no PPGCM, e têm prazo para qualificar em 32 

novembro de 2022. A Hellen (orientanda da profa. Rosemeri) marcou qualificação para 30/09. 33 

Karine e Roberto são orientandos do prof. Alexandre e agendaram a qualificação para 11/11 e 34 

17/11 respectivamente. As solicitações de banca foram aprovadas por unanimidade. 6. 35 

Aprovação do Edital n° 02/2022/PPGCM (Processo Seletivo 2023): a profa. Katia agradeceu a 36 

comissão pelo trabalho de elaboração do edital de seleção, apresentou ao Colegiado e o 37 

documento foi aprovado por unanimidade. No mesmo dia o edital será divulgado para início 38 

das inscrições. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual, para 39 

constar, eu, Carolina Silveira, lavrei a presente ata, que, se aprovada, será assinada por mim e 40 

pela presidente. Florianópolis, 13 de setembro de 2022. 41 
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