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ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDnqÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO
PROGRAMA DE PÕS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO

Reunião realizada no dia 09 de março de 2018, às 14h, na
sala 210 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 profa. Janeisa Franck virtuoso,
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, que cumprimentou a
todos, deu por aberta a reunião, solicitou a inclusão de mais 3 itens de pauta, itens 16, 17 e 18, e
submeteu a pauta para aprovação e posterior apreciação. Passaram então à análise dos :seguintes
itens
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1. Aprovação da ata da Décima Quinta reunião Ordinária de Colegiado Delegado. Aprovada
por unanimidade.

2. Aprovação da ata da Décima Terceira reunião Extraordinária de Colegiado Delegado.
Item aprovado por unanimidade

3. Aprovação ad referendum do relatório do estágio de docência da aluna Cintia Teixeira
Vieira. Item aprovado por unanimidade

4. Aprovação ad referendum do relatório do estágio de docência da aluna Ana Cristina
Farias de Oliveira. Item aprovado por unanimidade.

5. Aprovação ad referendum do Edital N.' 002/PPGCR/2018 -- Seleção de bolsas

emergenciais. Professor Alessandro esclareceu o processo de seleção dos bolsistas, citou
que faz-se necessário rever os termos/anexos solicitados no edital, considerando que estes
documentos são impressos através do sistema CAPG e, por tanto, não precisaria constar
em edital. Item aprovado por unanimidade

6. Aprovação ad referendum do Plano de Atívidades do Estágio de Docência da aluna Ameg
Dalpiaz. Item aprovado por unanimidade

7. Aprovação ad referendum do Plano de Atividades do Estágio de Docência da aluna
Juliane da Silva Flor. Item aprovado por unanimidade

8. Aprovação ad referendum do Plano de Atividades do Estágio de Docência da aluna Ketlyn
Germann Hendler. Item aprovado por unanimidade.

9. Aprovação ad referendum do Plano de Atividades do Estágio de Docência da aluna Luana
Gabríel de Souza. Item aprovado por unanimidade.

10. Aprovação da solicitação de coorientação interna feita pela aluna Ameg Dalpiaz.
Professora Janeira esclareceu que a solicitação foi feita em função do afastamento do atual
coorientador. Item aprovado por unanimidade.

ll.Aprovação do requerimento de exame de qualificação da aluna Camila Thais Adam.
Professor Alessandro enfatizou que a documentação apresentada pela aluna está carreta.
A aluna Camila retirou-se da sala para que os demais membros votassem o item. Item
aprovado por unanimidade

12. Composição de colegiado delegado. Professora Janeisa informou que este item foi
colocado em pauta em função do vencimento da portaria que nomeou o atual Colegiado
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Delegado no mês de abril. Professor Alexandre citou que se faz necessário uma votação
pelo Colegiado Pleno para composição do novo Delegado. Todos os membros concordaram
em este item ser colocado na pauta da próxima reunião do Pleno.

13. Norma de validação de disciplinas obrigatórias e eletivas. Professora Janeisa explicou
como foi construída a norma, que foi lida para conhecimento dos membros. Discutiu-se a
necessidade de limitar a quantidade de crédito que podem ser validados. Professora
Danielle falou que o mais importante na validação é a vinculação da disciplina do PPGCR
com o conteúdo e a ementa da disciplina cursada a ser validada, foi citado que a CAPES não
tem orientação em relação a isso. Discutiu-se o tempo máximo para validação, sendo
definido que será de dois anos antes de o aluno tornar-se regular no programa. Alterou-se
o artigo segundo, parágrafo primeiro para esclarecer a necessidade de demonstração de
compatibilidade/equivalência do conteúdo, ementa e carga horária das disciplinas
validades. Discutiu-se o artigo quarto, inciso segundo, sendo definido que nos casos em
que o histórico escolar do aluno que solicitar validação trouxer conceitos, será atribuída a
nota mais alta referente a este conceito. Alguns itens da norma foram suprimidos e a
mesma será apreciada pelo Colegiado Pleno. Item aprovado por unanimidade.

14. Critérios para o credenciamento de novos professores no PPG-CR. Professora Janeisa
informou que a comissão para o credenciamento foi montada recentemente. Há a
necessidade de a comissão reunir-se para elaboração dos critérios. Foram apresentados os
pontos críticos em relação às regras do credenciamento. Os demais membros fizeram suas
colocações e deram sugestões para elaboração destes critérios, enfatizando a necessidade
de as publicações dos professores serem vinculadas à área e a pontuação mínima não ser
muito baixa.

15. Abertura do Edital de Seleção de mestrandos para 2018/2. Professor Alexandre e
Professora Danielle disseram ser favoráveis a abertura de edital para o segundo semestre.
A comissão para elaboração de edital será montada na próxima reunião do Colegiado

16. Pedido de cooríentação interna da aluna Luana Gabriel de Souza. Item aprovado por
unanimidade.

17. Apresentação das correções da norma de seleção de bolsistas. Professora Janeisa explicou
que a norma destoava do edital, portanto foi corrigida e apresentada aos membros.

18. Aprovação do plano de atividades do estágio docência da Aluna Camila Adam. Item
aprovado por unanimidade.

19. Outros que surgirem. Ao analisar o item 18, verificou-se que no formulário que os alunos
enviam à secretaria há a assinatura do Chefe de Departamento, que não é necessária,
definiu-se pela retirada desta assinatura. Falou-se sobre os professores visitantes; o envio
da Coleta Sucupira; e a qualificação dos alunos, discutindo o prazo de 8 meses de quem
entra no segundo semestre do ano, decidiu-se que os casos deverão ser analisados
conforme suas particularidades.
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Não havendo mais o que ser discutido, a profa. Janeisa agradeceu a presença de todos e deu por
encerrada a reunião às 15:12h, da qual, para constar, eu, Claudia Milanezi Vieira, lavrei a presente
ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.

80 JANEISAFRANCKVIRTUOSO
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ALESSANDRO HAUPENTHAL

ALEXANDRE MARCIO MARCOLINO
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