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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 

 
Ata da trigésima terceira reunião extraordinária do 

Colegiado do Curso de graduação em Medicina, realizada 

no dia 23 de junho de 2022, às 11h00min, na sala da 

coordenação do curso de graduação em Medicina. 

 

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às onze horas na sala da 

coordenação do curso de graduação em Medicina, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado 

do curso de graduação em Medicina devidamente convocados: Profa. Christine Zomer Dal 

Molin, Profa. Flávia Corrêa Guerra, Profa. Josete Mazon, Profa. Maruí Weber Corseuil Giehl, 

Profa. Roberta de Paula Martins, os discentes Mateus Henrique Ribeiro de Almeida e Vanessa 

Darós de Luca Tomazi, sob a Presidência da Profa. Ana Carolina Lobor Cancelier, coordenadora 

do Curso de Graduação em Medicina, que cumprimentou a todos e havendo quórum, deu por 

aberta à reunião. A profa. Ana apresentou o seguinte item de pauta para aprovação. Item 1: 

Deliberar sobre a seguinte solicitação do DCS “Conforme conversamos, a Regina do DEN 

entrou em contato na data de ontem sobre a situação do professor Gabriel. Como ele ocupa 

uma vaga do Departamento de Automação e Sistema e essa vaga será usada por eles para 

admissão de um professor efetivo, a alternativa para a manutenção do professor Gabriel 

como substituto é dispormos de uma das nossas vagas para o DAS (e eles chamam no 

concurso por essa vaga) e ficarmos com essa vaga que o Gabriel ocupa hoje em nosso 

departamento (não havendo mudança da vaga, não precisaríamos realizar novo processo 

seletivo, o que está impedido para esse ano). Questionei se havia algum ônus essa mudança 

e o DEN aponta que não há. Como o concurso que o Gabriel está aprovado teve recurso, 

não será possível realizar o chamamento dele logo, e o contrato como substituto se encerra. 

Assim, solicitamos apreciação e deliberação do Colegiado do Curso de Medicina para 

darmos seguimento nas demais instâncias. Esse processo necessita estar no DEN até dia 

01/07.”. Colocado em aprovação a pauta. Aprovada por unanimidade. Passaram então a 

discussão do Item 1: Deliberar sobre a seguinte solicitação do DCS “Conforme 

conversamos, a Regina do DEN entrou em contato na data de ontem sobre a situação do 

professor Gabriel. Como ele ocupa uma vaga do Departamento de Automação e Sistema e 

essa vaga será usada por eles para admissão de um professor efetivo, a alternativa para a 

manutenção do professor Gabriel como substituto é dispormos de uma das nossas vagas 

para o DAS (e eles chamam no concurso por essa vaga) e ficarmos com essa vaga que o 

Gabriel ocupa hoje em nosso departamento (não havendo mudança da vaga, não 

precisaríamos realizar novo processo seletivo, o que está impedido para esse ano). 

Questionei se havia algum ônus essa mudança e o DEN aponta que não há. Como o 

concurso que o Gabriel está aprovado teve recurso, não será possível realizar o 

chamamento dele logo, e o contrato como substituto se encerra. Assim, solicitamos 

apreciação e deliberação do Colegiado do Curso de Medicina para darmos seguimento nas 

demais instâncias. Esse processo necessita estar no DEN até dia 01/07.” Professora Ana 

iniciou explicando o item, informou que o professor Gabriel já ocupa essa vaga, e que fazendo 

essa permuta não haverá mudança da vaga. Após ampla discussão, professora Ana colocou em 



 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CAMPUS ARARANGUÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIAS E SAÚDE 

COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA 
RODOVIA GOVERNADOR JORGE LACERDA, Nº 3201 – JARDIM DAS AVENIDAS 

CEP: 88906-072 - ARARANGUÁ – SC 
TELEFONE: +55 (48) 3721-2167 

SITE: http://medicina.ararangua.ufsc.br/ 
 

2 

 

votação a permuta do código de vaga ocupada pelo professor Gabriel por um código de vaga 

para o DAS. Aprovado por unanimidade. Por fim, não havendo mais nada a ser discutido, a 

Professora Ana Carolina Lobor Cancelier agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 

reunião, da qual, para constar, eu, Larissa Gründler de Souza, Assistente em Administração da 

Secretaria Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos 

presentes. Araranguá, 23 de junho de 2022. 

 

Profa. Ana Carolina Lobor Cancelier 

Profa. Christine Zomer Dal Molin 

Profa. Flávia Corrêa Guerra 

Profa. Josete Mazon 

Profa. Maruí Weber Corseuil Giehl 

Profa. Roberta de Paula Martins 

Discente Mateus Henrique Ribeiro de Almeida 

Discente Vanessa Darós de Luca Tomazi 
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