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Aos doze dias de julho do ano dois mil e dezenove (quarta-feira) às 08h45, reuniu-se na Sala CFS05,
o Colegiada Local do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas presidido
pelo prof. Alex Rafacho com a presença dos Membros professores Fernanda Barbosa Lima, Gustavo
Jorge dos Santos, Vander Baptísta e os representantes discentes Flavíano Lorenzon e Tamires Gre-
gório. Havendo quórum o Sr. Presidente iniciou a reunião. l. Informes: a) A portaria para o Grupo
de Planejamento Estratégico foi constituída, porém não foi possível atribuir horas via Direção do
CCB. Desta maneira, a portaria poderá ser utilizada para progressão dos docentes, porém não será
contabilizada no PAAD; b) Plano Estratégico: O Professor Alex solicitou atenção aos prazos parcial e
final, de modo que se possa trazer para discussão em colegiado. c) Recurso PROAP 2018: gasto de
forma satisfatória; d) Estágio docência: discentes reforçaram a necessidade entre si, e as solicita-
ções começaram a ser recebidas na SIPG; 2. Leitura e apreciação da ata n' 67: Ata aprovada por
unanimidade; 3. Ordem do dia: 3.1 Fala da representação discente: Nenhum item foi abordado
pelos discentes. Contudo, o Prof. Alex apresentou os pontos extraídos da reunião de fechamento de
gestão que realizou com os discentes, onde sugeriram atenção por parte do PPG, se possível, aos
seguintes pontos: internacionalização do PPG, aprimoramento da página do PPG, oferta de alguma
disciplina que trate da questão do ensino de fisiologia, bem como o interesse.por parte deles pela
oficialização da implementação cursão pela UFSC. O Prof. Alex comentou sobre as respostas que
foram dadas aos representantes discentes que se deram por satisfeitos; 3.2 Solicitação de Estágio
de docência: a. Doutorando Maciel solícita estágio de docência na disciplina de Fisiologia Humana
código CFS5155 ministrada pela Prof' Renata Mana Lataro para 2019/2. Solicitação aprovada com 2
créditos; b; Mestranda Francieli Carolíne de Ramos solicita estágio de docência na disciplina "Fisio-
logia 1" ministrada pela Prof' Renata Mana Lataro para 2019/2. Solicitação aprovada com l crédito;
3.3 Homologação do Edital para composição de nova coordenação/subcoordenação: Após leitura
da ata da eleição, o resultado foi homologado pelo Colegiado. A Profa. Fernanda Barbosa Lima e o
Prof. Guilherme Fleury Fina Speretta foram eleitos Coordenadora e Subcoordenador, respectiva-
mente, para um mandato de 2 (dois) anos a partir de OI de agosto de 2019; 3.4 Aprovação do ato
ad referendum - recomposição de banca de mestrado H. Aguiar: Banca aprovada por unanimida-
de; 3.5 Apreciação dos Planos de Ensino da nova proposta de matriz curricular: a. O Professor Alex
apresentou e leu os planos de ensino de todas as disciplinas novas a serem contempladas na matriz
curricular do Programa: i) "Fundamentos de Tecnologia e Inovação para Ciências Biomédicas - 03
créditos; íi) "Tópicos avançados em fisiologia cardiovascular: compreensão e análise crítica de arti-
gos científicos" - 03 créditos; iií) "Vivência em laboratório" - 01 crédito (45 horas de atividades su-
pervisionadas); iv) "Advanced Topics in Physiology - 01 crédito. Após apreciação destes planos de
ensino, o Colegiado aprovou todos eles por unanimidade e em seguida, estes planos serão encami-
nhados para apreciação do Colegiado Geral; b. Em seguida, o Professor Alex apresentou e leu os
planos de ensino das disciplinas já existentes no Programa, mas que passarão por algum tipo de
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reformulação: i) "Seminários Avançados em Fisiologia" - 01 crédito; ii) "Estágio de Docência 1" - 01
crédito e "Estágio de Docência 11" - 1 crédito; 3.6 Edital O1.2019.PPGMCF - Processo seletívo de
Mestrado - Homologação do resultado final: Foram apresentados os 03 candidatos aprovados nes-
te processo seletivo de acordo com a classificação: I' - Manuela de Faria Barcellos José; 2' - Wel-
lington Mucarbel dos Santos Filho; 3' - Marcelo Fernandes Dos Santos. Após discussão sobre o de-
sempenho dos candidatos e andamento do processo de seleção, o Colegiado homologou o resulta-
do final deste processo seletivo; 3.6 Fechamento da gestão 2017.1-2019.1: O Professor Alex apre-
sentou um documento onde apresentou um relato do que foi alcançado em sua gestão, partindo da
proposta quando assumiu a gestão em 2017.2, e deixou registradas algumas recomendações gerais
ao Colegiado, em especial à nova coordenação e subcoordenação. 3.7 Assuntos Gerais: Nenhum
item foi abordado. Não tendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às llh15 e eu,
Mana Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes.
Florianópolis, 12 de julho de 2019.
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