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ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DELEGADO
DO PROGRAMA DE PóS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO

Reunião realizada no dia 05 de abril de 2019, às 13:30h. na
sala 2 10 da Unidade Mato Alto da Universidade Federal de
Santa Catarina - Campus Araranguá.
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Aos cinco dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do
Colegiada Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação,
devidamente convocados, sendo eles: Professores Alessandro Haupenthal, Adriana Neves dos
Santos, Rafael Inácia Barbosa e discente Vanessa Pereira Corrêa, sob a presidência do prof.
Alessandro Haupenthal, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Reabilitação, que cumprimentou a todos e deu por aberta à reunião. Na sequência, colocou a
pauta em votação, aprovada por unanimidade, passaram então à análise dos seguintes itens: l
Aprovação.da ata da Vigésima Sexta reunião ordinária de Colegiado Delegado. O
professor Alessandro infomlou que a ata foi encaminhada por e-mail e questionou se havia

gurna alteração. Não havendo alterações a ata foi aprovada por unanimidade. 2 Aprovação
ad referendum do Edital de Bo]sas Emergenciais -- 20]9. O professor Alessandro explicou
que devido a urgência a aprovação teve que ser ad referendum. O colegiado aprovou por
unanimidade. 3 Aprovação ad referendum do pedido de trancamento de curso da
discente Franciele Magnus Salva. O professor Alessandro explicou que o pedido foi feito e
justificado pela aluna e a coordenação fez a aprovação ad referendum. O colegiado aprovou
por unanimidade. 4 Aprovação ad referendum do plano de atividades do estágio de
docência da discente Daniele De Estefani. O professor Alessandro explicou que o pedido foi
feito e justinlcado pela aluna e a coordenação fez a aprovação ad referendum. O colegiada
aprovou por unanimidade. 5 Aprovação ad referendum do plano de atividades do estágio
de docência da discente Vanessa Pereira Corrêa. O professor Alessandro explicou que o
pedido foi feito e justificado pela aluna e a coordenação fez a aprovação ad referendum. O
colegiado aprovou por unanimidade. 6 Aprovação do plano de atividades do estágio de
docência da discente Melissa Daniel Salva. O professor Alessandro informou que a aluna
desistiu de realizar o estágio de docência neste semestre. 7 Aprovação da solicitação de
cancelamento de matricula nas disciplinas de Fisiologia do Exercício Clínico e
Metodologia da Pesquisa da discente Ana Mana Martins dos Santos. O professor
Alessandro infomiou que a aluna justiHlcou a necessidade do cancelamento. O colegiada
aprovou por unanimidade. 8 Aprovação do pedido de prorrogação do prazo de
qualificação dos discentes Géssica Aline Silvano e Lulas Borges Steffen. O professor
Alessandro informou que a orientadora dos referidos alunos, professora Heiliane, fez a
solicitação de prorrogação com a devida justificativa, salientou que a dada da defesa de
quali6lcação será prorrogada para o final do mês de junho. Após discussão, o colegiado
aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação, condicionado ao prazo acrescentado na
qualificação não interHlra na data da defesa. 9 Aprovação da solicitação de coorientação
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interna da aluna Clarice Costa Custódio pela profa. Líbia Arcêncio do Amaral. O
professor Alessandro explicou que o pedido foi deito e justificado pela aluna dentro do prazo.
O colegiado aprovou por unanimidade. ]0 Aprovação do requerimento do exame de
qualificação da discente Jéssica Lumertz da Rocha. A professora Adriana, relatora, sugeriu
a aprovação da solicitação, o que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. ll
Aprovação do requerimento do exame de qualificação da discente Amanda Peneira. A
professora Adriana, relatora, sugeriu a aprovação da solicitação, o que foi aprovado por
unanimidade pelo colegiado. 12 Aprovação do requerimento do exame de qualificação da
discente Catiane Dali' Agnol. O professor Rafael, relator, sugeriu a aprovação da
solicitação, o que foi aprovado por unanimidade pe]o co]egiado. ]3 Aprovação do
requerimento do exame de qualificação da discente Daniela de Estéfani. O professor
Alessandro, relator, sugeriu a aprovação da solicitação, o que foi aprovado por unanimidade
pelo colegiado. 14 Aprovação do requerimento do exame de qualificação do discente
Mílton Ricardo de Medeiros. O professor Alessandro, relator, sugeriu a aprovação da
solicitação, o que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. 15 Aprovação do
requerimento do exame de qualificação da discente Kenia Borba Da Salva. O professor
Rafael, relator, sugeriu a aprovação da solicitação, o que foi aprovado por unanimidade pelo
colegiado. 16 Aprovação do requerimento de defesa de dissertação da discente Aline
Luana Ballico. O professora Alessandro leu o parecer da professora Janeisa, relatora, que
sugeriu a aprovação da solicitação e que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. 17
Aprovação do Plano de Trabalho PROAP 2019. O professor Alessandro noticiou o valor
referente ao PPGCR e demonstrou como o mesmo será dividido. O colegiado aprovou por
unanimidade o plano de trabalho. 18 Aprovação de critérios para distribuição da verba
PROAP 2019. O professor Alessandro sugeriu que a discussão fosse iniciada, mas que
posteriomiente, fosse criado um documento estabelecendo os critérios tais como quantidade
de orientados e também, prazos para solicitação. Após discussão os membros presentes
decidiram encaminhar o assunto para próxima reunião. 19 Outros que surgirem. Não houve.
Não havendo mais o que ser discutido, o professor Alessandro agradeceu a presença de todos
e deu por encerrada a reunião às 14h, da qual, para constar, eu, Franciele de Souza Caetano
Vieira, assistente em administração da Secretaria Integrada de Pós-Graduação, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será assolada pelos presentes.
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