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ATA DA vigÉsiMA REUNiÃo ORDnqARiA DO COLEGiADO DELEGADO DO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO

Reunião realizada no dia 06 de julho de 2018, às 8h, 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
bilitação, devidamente convocados, sob a presidência da profa. Janeísa Franck Virtuoso.

coordenadora do Prl)grama de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, que cumprimentou a
todos, deu por aberta a reunião, na sequência solicitou a inclusão do item 7 de pauta, em seguida

submeteu a pauta piora aprovação e posterior apreciação. Passaram então à análise dos seguintes
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1. Aprovação da ata da Décima nona reunião ordinária de Colegiado Delegado. Aprovadapor unanimidade

Aprovação dos planos de ensino das disciplinas de 2018.2. Professora Janeisa apresentou
os planos de ensino. Após algumas alterações, os planos foram aprovados porunanimidade.

3. Discussão sobre o item "Introdução Teórico Metodológico" na Norma de Defesa do PPG-
CR. Professora Danielle esclareceu que as dissertações não estão seguindo um mesmo

padrão na intlÍodução e sugere que a norma de defesa seja alterada para que fique mais
clara as instruções. Após considerações dos membros presentes, as alterações na norma
foram aprovadas por unanimidade.

4. Composição de uma comissão de custos do PPG-CR. Professora Janeísa propôs uma
comissão com componentes de cada linha de pesquisa para analisar a solicitações de
gastos do programa. Professora Alexandre sugeriu que a proposta fosse feita na reunião de
colegiado Pleno, o que foi aprovado por unanimidade

5. Informações sobre o relatório do estágio de docência. Professora Janeisa informou que
segundo as normas é desnecessária a aprovação do relatório do estágio de docência pelo
colegiado do curso. O colegiado decidiu por unanimidade não aprovar mais os referidos
relatórios.

6. Informações sobre a contratação de professor visitante. Professora Janeisa informou que
a professora visitante, Talíta Tuon, inicia em 30/07/2018 e minístrará disciplinas na
graduação e na pós, bem como participará de projetos de extensão.



®
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

"-''nâ,F.n=gnn'EI i#,gÊwenBEf'FiF:"ç''
TELEFONE +55 (48) 3721-6951

ppgcr@contato.ufsc. br l ppgcr. paginas.ufsc. br

28

29

30

31

32
33

34
35
36

7 Aprovação do Edital 004/PPGCR/2018 Seleção de Bolsas Capes 2018. Professora Janeisa
noticiou que no mês de agosto termina a bolsa das alunas e o edital será lançado para
repassar para outros alunos. Expôs e edital que foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado.
Outros que surgirem. Professora Danielle sugeriu colocar como pré-requisito para defesa,
assistir um número de defesas e qualificações. Professor Alessandro opinou que essa
decisão seja tomada na reunião de colegiado Pleno, o que foi concordado por unanimidade
por todos os membros presente
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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 8h54min, da qual, para constar, eu, Franciele Vieira, lavrei a oresente ata
que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
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