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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNiÃo ORDnqÁRiA DO COLEGiADO DELEGADO DO
PROGRAl\'P DE PÕS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO

Reunião realizada no día 04 de agosto de 20].7, às 8h30, na
sala 2].O da Unidade Mato Alto da Universidade Federal de

Santa Catarina - Campus Araranguá.
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Reuniram-se os membros do Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Reabilitação, devidamente convocados, sob a presidência da professora Adriana Neves dos Santos,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, que cumprimentou a
todos, deu por aberta a reunião e submeteu a pauta para apreciação com os seguintes itens:

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

31

32
33
34
35
36
37
38

1. Aprovação da ata da Quinta reunião Extraordinária de Colegiado Delegado. Aprovada por
unanimidade

2. Aprovação da ata da Sexta reunião Extraordinária de Colegiado Delegado. Aprovada por
unanimidade

3. Aprovação da ata da Sétima reunião Extraordinária de Colegiada Delegado. Aprovada por
unanimidade

4. Aprovação da ata da Oitava reunião Extraordinária de Colegíado Delegado. Aprovada por
unanimidade

5. Aprovação da ata da Nona reunião Extraordinária de Colegiado Delegado. Aprovada por
unanimidade.

6. Aprovação da ata da Décima reunião Ordinária de Colegiado Delegado. Aprovada por
unanimidade.

7. Aprovação da ata da Décima Primeira reunião Ordinária de Colegiado Delegado.
Aprovada por unanimidade

8. Aprovação de plano de Trabalho de Estágio de Docência da discente Claudia Bonacini de
Souza. Será realizado na disciplina Fisioterapia em Geriatria, da profa. Núbia. Item
aprovado por unanimidade

9. Aprovação de plano de Trabalho de Estágio de Docência da discente Camila Thais Adam.
Será realizado na disciplina Epidemiologia, da profa. cone. Item aprovado por unanimidade

10. Aprovação de plano de Trabalho de Estágio de Docência da discente Cintia Teixeira
Vieira. Será realizado na disciplina Fisioterapia em Pneumologia 1, da profa. Danielle. Item
aprovado por unanimidade

ll.Solicitação de coorientação externa da discente Camila Adam. A aluna solicita
coorientação do prof. Cesar Messias de Oliveira, pós-doutorado em Epídemiology and
Public Health no Department of Epidemiology & Public Health pela University College
London (UCL), onde desempenha trabalho de Senior Research Fellow. Item aprovado por
unanimidade

12. Eleição para coordenador e subcoordenador do PPGCR. A profa. Adriana informou que
deixará a coordenação do curso, assim como a profa. Janeisa deixará a subcoordenação.
Esse informe será levado ao colegiado pleno para então iniciarem-se os trabalhos de
eleição

13. Memorando de credenciamento de novos docentes para o PPG-CR, internos a UFSC. O
memorando será divulgado internamente para que professores da UFSC possam se
candidatar ao credenciamento. Item aprovado por unanimidade.
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14. Informações quanto ao processo seletivo de bolsas da CAPES, edital 002/PPGCR/2017. As
novas alunas bolsistas são Ketlyn Germann Hendler e Ameg Dalpiaz, selecionadas dentre
10 candidatos, substituindo Karoline Sousa Scarabelot e Susana da Costa Aguçar, cujos
períodos de bolsa expiraram. Foram feitas considerações sobre o processo seletivo e
sugestões de mudanças de critérios para o próximo, tais como: definir a carga horária de
cursos, incluir na pontuação participação em projetos de pesquisa, limitar aos últimos 5
anos apenas publicações, rever pesos e proporções. Inclusive, sugeriu-se que os critérios
de bolsas coincidam com os do processo seletivo, para padronização. A próxima comissão
de bolsas levará esses comentários em consideração. Item aprovado por unanimidade

15. Calendário de reuniões do Colegiado Delegado. Nesse semestre, 2017.2, as reuniões
ocorrerão na primeira sexta-feira à tarde de cada mês. Item aprovado por unanimidade.

16.Organização das disciplinas do PPG-CR para 2018-1: criação de disciplinas e
redistribuição. A fim de evitar ter disciplinas muito específicas, que não recebem pedidos
de matrícula suficientes para serem ofertadas, sugeriu-se que algumas sejam unificadas em
disciplinas mais abrangentes. O estágio de docência não passará a ser obrigatório, como
havia sido recomendado em reunião anterior, e sim uma nova disciplina que deve se
chamar Dídática no Ensino Superior, ou nome similar. Tal disciplina seria ofertada apenas a
partir de 2019.1, devido ao provável afastamento da profa. Adriana em 2018. Item
aprovado por unanimidade, mas será levado ao colegiado pleno.

17. Orçamento do PPG-CR. O valor de R$5.000,00 de que dispõe o programa já havia sido
alocado para certas demandas, porém sugeriu-se a seguinte alteração: utilizar esse valor
total para adquirir licença do software SPSS. A coordenação está verificando o valor para
saber se é viável. Item aprovado por unanimidade.

18. Aprovação do desligamento do discente Jhonatan Jaboinski. O aluno foi reprovado em
duas disciplinas e por isso, conforme a Resolução n.95/CUn/2017, foi desligado do
programa. Item para conhecimento.

19. Outros que surgirem: foi sugerido que o formulário de matrícula de alunos regulares,
gerado automaticamente pelo CAPG, o qual precisa ser assinado pelo orientador, passe a
ser utilizado. Aceitar-se-á, no entanto, a assinatura digital/conhecimento do orientador por
email; não será preciso impresso. Item aprovado por unanimidade
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Não havendo mais o que ser discutido, a profa. Adriana agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 9h55, da qual, para constar, eu, Rainer Sousa, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes.
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