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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDnqÁRiA DO COLEGiADO
DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA

Q F A RTT TTA r A f)

Reunião rea]izada no dia 09 de agosto 'de 20]9, às
13h30min, na. sala 210 da Unidade Mato Alto da
Universidade Federal de Santa Catarina - Campus
Araranguá.
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Aos nove dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezanove, reuniram-se os membros do
Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação,
devidamente convocados, sendo eles: Professores Janeisa Franck Virtuoso, Adriana Neves
dos Santos, Rafael Inácio Barbosa e discente Vanessa Pereira Corrêa, sob a presidência da
prof. Janeisa Franck Virtuoso, coordenadora,do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Reabilitação, que cumprimentou a todos e deu por aberta à reunião. Após a aprovação da
pauta, passaram à análise dos seguintes itens: 1. Aprovação da ata da Trigésima 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 do formulário de criação da disciplina Estudos
Avançados em Pesquisa 1; 3. Aprovação do plano de ensino da disciplina Estudos
Avançados em Pesquisa l; Os itens 2 e 3 foram discutidos em conjunto. Professora Janeisa
informou que os documentos foram encaminhados por e-mail e que a criação da disciplina é
para fechar a carga horária da professora visitante Tanta Tuon, esclareceu, também, como a
mesma será ofertada. O colegiado decidiu por unanimidade aprovar a criação .da disciplina e o
plano de ensino da mesma. 4. Aprovação do pedido de coorientação externa do discente
Guilherme Tavares de Arruda. A professora Janeisa salientou que o coorientador extemo
tem vasta experiência na área e já vem coorientando o aluno de forma informal. O colegiado
aprovou por unanimidade a coorientação. 5. ,Aprovação do pedido de qualiniqação do
discente Guilherme Tavares de Arruda; A professora Janeisa leu o relatório do professor
Alessandro sugerindo a aprovação. O colegiado aprovou por unanimidade. 6. Aprovação do
pedido de prorrogação da discente Bruma Vanti da Rocha. A professora Janeisa
esclareceu que o pedido já foi deferido ad referendum e solicitou'a ratiHlcação do colegiado. O
colegiado ratiHlcou por unanimidade a aprovação do pedido. 7. Aprovação do pedido de
estágio docência da discente Tatiane Schlichting. A professora Janeisa relatora sugeriu a
aprovação do pedido. O colegiado aprovou por unanimidade. 8. Aprovação do pedido de
estágio docência da discente Amanda Roque. A professora Janeisa leú o relatório do
professor Alessandro sugerindo a aprovação. O colegiado aprovou por unanimidade. 9.
Aprovação dos pedidos de uso de verba PROAP; A .professora Janeisa expôs que apenas
três professores solicitaram verba PROAP até o momento. Sendo dois pedidos da professora
Heloyse e um pedido da professora Núbia. Posto em votação o colegiado aprovou por
unanimidade a solicitação de verba efetuêda pelas professoras. Após discussão a coordenação
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c:omprometeu-se a encaminhar um e:mail aos professores informando que ainda há orçamento
disponível. lO. Indicação e aprovação de comissão eleitoral para Coordenação do
PPGCR. Professora Janeisa esclareceu que seu prazo na ct)ordenação termina em setembro e
que não tem interesse de permanecer no cargo. Em seguida solicitou a composição de uma
comissão para execução do processo eleitoral. Após discussão o colegiado ind:içou os
professores Alexandre, Janeisa e Adriana, assim como a discente Vanessa para compor a
comissão, o que foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes. 14. 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 14h22mim, 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 assinada pelos presentes.
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