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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO DO
PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM ciÊNciAS DA REABiLiTAçÃo

Reunião realizada no dia ll de maio 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, na sequência solicitou a inclusão de dois itens de pauta, itens 3 e
4, em seguida submeteu a pauta para aprovação e posterior apreciação. Passaram então à análise
dosseguintesitens:
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Aprovação da ata da Décima Quinta reunião Extraordinária de Colegiado Delegado.
Aprovada por unanimidade
Aprovação do pedido de defesa da aluna Priscila Pessoa Damiani. O colegiado aprovou
por unanimidade a solicitação de defesa efetuada pela aluna.
Aprovação do parecer da comissão de avaliação do pedido de revisão de prova da
discente Melissa Daniel da Silva. Professora Janeisa informou que a aluna conversou com
a professora mas continuou com dúvidas quanto ao critério de correção, ingressando em
seguida com uma solicitação de revisão na SIPG. A coordenação montou uma comissão
que analisou a situação e manteve o posicionamento da professora, conforme parecer
demonstrado. Enfatizou, ainda, que a aluna já foi informada do resultado da análise da
comissão. Os membros presentes decidiram por unanimidade aprovar o parecer da
comissão.

Aprovação da solicitação de afastamento maternidade da aluna Bruna Magnus.
Professora Janeisa explicou que a aluna solicitou afastamento em virtude da maternidade
valendo-se de prerrogativa disposta no regimento do programa que é a mesma concedida
a servidora pública, afastamento de seis meses. O colegiado decidiu por unanimidade
conceder o afastamento à aluna.

Outros que surgirem. Professora Janeisa salientou que a próxima reunião será para
analisar os pedidos de defesa. Professor Alexandre informou que o CALFISIO está fazendo
um abaixo-assinado contra o assédio sexual que aconteceu na unidade do Jardim das
Avenidas e solicitou a cooperação de todos.
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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 ].4h20min, da qual, para constar, eu, Franciele Vieira, lavrei a presente ata
que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
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