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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDnqÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO
DO PROGRAMA DE POS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO

Reunião realizada no dia 09 de novembro de 2018í às 14h,
na sala 202 da Unidade Mato Alto da Universidade Federal

de Santa Catarina 'Campus Araranguá.

l
2
3
4
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

Aos move dias do mês de novembro do ano dé dois mil e dezoito, reuniram-se os membros do
Colegiado Delegado do Programa del' Pós-Graduação Fm Ciências da ;Reabilitação,
devidamente, convocados, sendo eles: Professores Janeisa Flanck Virtuoso, DanieJle Soares
Rocha Vieira, Alessandro Haupenthal e discentes Camila Adam e Matara Gonçalves, sob a
presidência 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. Allrovada
a pauta, passaram então à análise dos. seguintes itens: l Aprovação da ata da Vigésima
Terceira reunião ordinária de Colegiado Delegado. A professora Janeisa informou que a
ata foi encaminhada por e-mail e questionou se havia alguma alteração. Não havendo
alterações a ata foi aprovada por unanimidade. 2 Aprovação ad referendum do Pedido de
Qualificação da discente Letícia Ferronatto. A professora Janeisa explicou que o pedido foi
deferido em virtude da data de qualificação ser antes da reunião do colegiado. Ad refemndum
foi aprovado por unanimidade. 3 Aprovação ad referendum do Pedido de Qualificação do
discente Nícolas Kickhofel Weisshahn. A professora Janeisa esclareceu que a análise do
pedido foi feita em virtude da necessidade de aprovação para solicitação de diária da banca.
Ad referendum foi aprovado por unanimidade. 4 Aprovação ad referendum do Pedido de
Qualiülcação da discente Vistoria Gomes e Salva Engelke. A professora Janeisa explicou
que oúpedido foi deferido em virtude da data de qualificação ser antes da reunião do
colegiada. Ad referenduní foi aprovado por unanimidade. 5 Aprovação do Pedido de
Qualificação da discente Amanda Roque. O professor Alessandro leu o parecer, sugerindo
a aprovação. O colegiado a provou por unanimidade o pedido. 6 Aprovação do afastamento
das atividades acadêmicas da discente Franciely Mana Souza dos Santos. A professora
Janeisa informou que o pedido já foi deferido pela junta médica, mas precisa ser aprovado,
também pelo colegiada. O afastamento foi aprovado por unanimidade. 7 Aprovação das
disciplinas 20]9/1. A professora Janeisa expôs as disciplinas 'e os professores que as
ministrarão no próximo semestre. As disciplinas serão: Metodologia da Pesquisa,
Fundamentos Epistemológicos da Ciências .da Reabilitação e Avaliação e Reabilitação has
Disfunções Neurológicas da Criança e do Adulto. Em 2019/1, uma disciplina. da 4ea de
cardiopneumo também deve ser oferecida. O colegiado aprovou por unanimidade. 8
Distribuição da verba PROAP referente ao exercício de 2018,. A professora .laneisa
infomlou os valores que estão sobrando, de acordo com. o orçamento inicial, e como será a
redistribuição destes valores nos itens que ainda podem ser utilizados o que foi aprovado pelo
colegiado por unanimidade. 9 Outros que surgirem. A professora Janeisa salientoul que a
data de entrega da roleta sucupira é 22 de fevereiro de 2019.:Não havendo mais o que ser
discutido, a professora Janeisa agradeceu a presença detodos e deu por encerrada a reu+lião às
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14]a22min, da .qual, para constar; 9u, Franciele de Souza
administração da. Secretaria Integrada de Pós-Graduação,
aprovada, será assinada pelos presentes.l- . . \. ..-' . .;.. .; ""--''

Caetano Vieira, assi1ltente em

lacrei a presente at4 que,'se
.JANEISAFRANCK VIRTUOSO
$LE?SANDRO HAUPENTHAL O C@7
DANIELLE SOAREM ROCHA VIKiRA'llz?M
CAMILA ÀDAM
,MATARA GONÇÀI,VÊk DOS SANTOS
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