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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADA
DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA

REABILITAÇÃO

Reunião realizada no dia 14 de setembro de k018, às
1 3:30h, na sala 2 1 0 da Unidade Mato Alto da Universidade
Federal de Santa Catarina - Campus Araranguá.
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Aos 14 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se os menÁros do
Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação,
devidamente convocados, sendo eles: Professores Janeisa Franck Virtuoso, Danielld Sobres
Rocha Vieira e discentes Camila Adam e Matara Gonçalves dos Santos, sob a presidêjncia da
prosa. Janeisa Franck Virtuoso, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Reabilitação, que cumprimentou a todos e deu por aberta a reunião. Na sequência, subHneteu a
pauta para aprovação e posterior apreciação. Passaram então, à análise dos seguintes itens: l
Aprovação da ata da Vigésima primeira reunião ordinária de Colegiado Deledbdo. A
professora Janeisa informou que a ata foi encaminhada por e-mail e questionou g& havia
alguma alteração. Não havendo alterações a ata foi aprovada por unanimidade. 2 Aplbvação
ad referendum do pedido de qualificação da aluna Mirian Meneghel. A professora
Janeisa explicou que o pedido de qualificação foi aprovado ad referendum em virtude ba data
da apresentação, informou ainda que o professor Alessandro fez o parecer e que a sittÚção da
solicitação estava regular. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade. 3 Abertura doo
Edital de Credenciamento. A professora Janeisa salientou ser importante }lbrir o
credenciamento para novos professores mas, principalmente, para professora visitantcjl Tanta,
para que a mesma possa orientar trabalhos de dissertação. Professora Danielle eníÜizou a
necessidade de verificar o interesse da professora em manter-se no programa e destapou que
não pode ser aberto o processo pensando apenas em uma professora. Professora janeisa
comprometeu-se a verificar a disposição da professora Tanta, bem como, se novos
credenciamentos seriam benéülcos para o programajunto a Plataforma Sucupira. o cdjegiado
decidiu por unanimidade, fazer os levantamentos e encaminhar o item para a próxima reunião
do colegiado Pleno. 4 Abertura de Edital para seleção de alunos 2019.1. A prdbessora
Janeisa explicou que existem professores ociosos no programa e os que estdb com
orientandos, vão perder alguns alunos que defenderão no final do ano, então sugeriu abrir um
novo edital para ingresso em 2019. 1 . A professora Danielle comentou a possibilidade jje abrir
um edital para início do ano e outro no meio do ano, somente para os professoks que
estiverem livres. Após discussão, decidiram encaminhar o item para a próxima reunião do
colegiado Pleno. 5 Outros que surgirem. Não houve. Não havendo mais o que ser discutido,
a professora Janeisa agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às K4h, da
qual, para constar, eu, Franciele de Souza Caetano Vieira, assistente em administríkão da
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Secretaria Integrada de Pós-Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada
pelos presentes.

JANEISAFRANCKVIRTUOSO ,.,dnq...

DANIELLE SOAjiES ROCHA VIEljtA
CAMILAADAM
MAIARA GONÇALVES DOS SANTOS


