
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 006/PPGBCD/2017 DO COLEGIADO 

DELEGADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR 

E DO DESENVOLVIMENTO DO DIA 14/09/2017, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 

006/PPGBCD/2017. 

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às 09h00min, na Sala SIPG 09, 1 

reuniram-se, presidida pelo Prof. Geison de Souza Izídio, os membros do Colegiado Delegado 2 

do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento – PPGBCD, 3 

professores: Andrea Gonçalves Trentin, Rafael Diego da Rosa, Yara Costa Netto Muniz e 4 

Yara Maria Rauh Müller. Não havendo quórum para a reunião do Colegiado Pleno, o 5 

colegiado se autoconvocou para uma reunião do Colegiado Delegado mantendo apenas um 6 

item de pauta. A pauta tendo sido aprovada, o presidente iniciou a reunião. 1. Aprovação Ad 7 

Referendum: a) Prorrogação de prazo de defesa de mestrado do aluno Rodrigo Pérez 8 

Lucas: O aluno solicita prorrogação de 33 dias para defesa da dissertação. Após análise do 9 

pedido e da situação acadêmica do aluno, o Colegiado aprovou 60 dias de prorrogação de 10 

prazo. Além disto, será informado ao aluno um cronograma a ser cumprido até o dia da 11 

defesa: 18/09 - entrega do formulário de banca na secretaria; 02/10 – prazo para entrega da 12 

versão final da dissertação para banca (entrega na SIPG); 17 à 20/10/17 – Prazo para defesa 13 

da dissertação. Outro encaminhamento que foi aprovado pelo Colegiado será o envio de uma 14 

carta ao orientador e coorientador do aluno solicitando atenção aos novos prazos e também ao 15 

documento escrito, a fim de evitar qualquer problema na defesa do trabalho de conclusão de 16 

curso do aluno. Sem nada a acrescentar o Prof. Geison encerrou a reunião às 11h00min e eu, 17 

Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada pelos presentes. 18 

Fpolis, 14 de setembro de 2017. 19 

Geison de Souza Izídio (Coordenador)____________________________________________ 

Andrea Gonçalves Trentin (Subcoordenadora)______________________________________ 

Rafael Diego da Rosa__________________________________________________________ 

Yara Costa Netto Muniz _______________________________________________________ 

Yara Maria Rauh Müller_______________________________________________________ 

 

 

 


