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ATA DA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO

Reunião realizada no dia 01 de março de 2019, às 10h, na
sala 210 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

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezanove, reunirarll-se os membros do
Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, devidamente
convocados, sendo eles: Professores Janeisa Franck Virtuoso, Danielle Sobres Rocha Vieira,
Alessandro Haupenthal, Viviane de Menezes Cacetes, Alexandre Marcolino e discente Letícia
Ferronato, sob a presidência da prosa. Janeisa Franck Virtuoso, coordenadora do Programa de
Pós-G:raduação em Ciências da Reabilitação, que cumprimentou a todos e deu por aberta à
reunião. Na sequência, solicitou a inclusão do item 8 na pauta "Aprovação do pedido de
qualificação da discente Nícolas". Submetida a votação a nova pauta foi aprovada por
unanimidade, passamm então à análise dos seguintes itens: l Aprox'ação da ata da Vigésima
Quinta reunião ordinária de Colegiado Delegado. A professora Janeisa informou que a ata
foi encaminhada por e-mail e questionou se havia algtuna alteração. Não havendo alterações a
ata foi aprovada por unanimidade. 2 Aprovação do pedido de coorientação intet'na da
discente Kenia Bomba da Salva. A professora Janeisa leu o pedido que foi aprovado pelo
colegiado por unanimidade. 3 Aprovação do pedido de coorientação interna da discente
Jéssica Lumertz da Rocha. A professora Janeisa leu o pedido que foi aprovado pelo colegiada
por unanimidade. 4 Aprovação do pedido de coorientação inlei'na da discente Daiane
Roque Malacrio. A professora Janeisa leu o pedido que foi aprovado pelo colegiada por
unanimidade. 5 Aprovação do pedido de coorientação interna da discente Tainara Ribeiro
Gonçalves: A professora Janeisa leu o pedido que foi aprovado pelo colegiada por
unanimidade. 6 Aprovação do plano de atividades do estágio de docência da discente
Viviam Cada Florianovicz. A professora Janeisa relatou a solicitação de estágio de docência
e sugeriu a aprovação. O colegiado aprovou por unanimidade. 7 Aprovação do plano de
atividades do estágio de docência do discente Guilherme Tavares. O professor Alessandro
relatou a solicitação de estágio de docência e sugeriu a aprovação. O colegiado aprovou por
tulanimidade. 8 Aprovação do plano de atividades do estágio de docência do discente
Nícolas. A professora Janeisa relatou a solicitação de estágio de docência e sugeriu a aprovação.
O colegiado aprovou por unallimidade. 9 Aprovação do pedido de qualificação da discente
Carolina Lazzarim de Conto. O professor Alessandro relatou a solicitação de defesa de
qualificação e sugeriu a aprovação. O colegiado aprovou por unanimidade. 10 Aprovação do
pedido de prorrogação do prazo de defesa de mestrado da discente N'lelissa Daniel Salva.
A professora Janeisa, relatora, sugeriu a aprovação da solicitação condicionando que o pedido
de defesa seja feito até outubro de 20 1 9 e a defesa até o íina] do ano de 20] 9. O que foi aprovado
por unanimidade pelo colegiada. ll Informações sobre envio dos dados na plataforma
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Sucupira. A professora Janeisa infom:tou que o relatório referente a 2018 foi encaminhado e
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facilitar o preenchimento da plataforma sucupira. Propôs, ainda, que fosse encaminhado um e-
=;li';,; .= :.i;.;l;, :.:,n.i..,Ú. , «nó-çã. d' di"iP':": p"' ': ':"'"'" q".fT te11"":
a validar. Assim, não gera confusão no final do curso caso falte alguma carga horária. O
colegiada deliberou que a SIPG elaborasse encaminhasse o e-mail. O professor Alessandro
opinou que o estágio de docência fora do programa fosse aprovado no departamento de origem
da disc plana. A prof Janeisa responsabilizou-se por conversar com os professores

Heiliane e

Fernando sobre essa necessidade. Não havendo mais o que ser discutido, a professora Janeisa
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 1 0h42min, da qual, para constar.
eu. Franciele de Souza Caetano Vieira, assistente ein administração da Secretaria Integrada de
Pós-Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes.
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