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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/2020/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO DO DIA 16/03/2020, 

CONVOCADO PELO EDITAL Nº 02/2020/PPGBCD. 

Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14:00h, na Sala SIPG 09, reuniram-1 

se, presidida pela Profa. Evelise Maria Nazari, os membros do Colegiado Delegado do 2 

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

professores: Andrea Rita Marrero, Franceli Rodrigues Kulcheski, Juliana Dal-Ri Lindenau, Luísa 4 

Damazio Rona Pitaluga, Yara Costa Neto Muniz e a representante discente, mestranda 5 

Kathleen Yasmin de Almeida. Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião:  1. Informes: 6 

a. O PPGBCD iniciou o semestre com as disciplinas “Tópicos Especiais em Biologia Celular e do 7 

Desenvolvimento:Introdução ao PPGBCD” e “Biologia Celular”. A disciplina “Introdução ao 8 

PPGBCD” ocorreu de modo concentrado na primeira semana de aula e o feedback dos 9 

docentes foi positivo; b. No início de 2020 o PPGBCD contou com 08 defesas de M e 01 defesa 10 

de D, todas dentro do prazo, que é um saldo positivo para o Programa;                          c. 11 

Descontingenciamento e distribuição das bolsas do PPGBCD (turmas 2019 e 2020): diante do 12 

novo modelo de concessão de bolsas CAPES DS, o PPGBCD perdeu 01 bolsa de doutorado, 13 

contando atualmente com 10 bolsas de D e 11 bolsas de M. As bolsas de M e D, que foram 14 

liberadas em virtude das defesas no mês de fevereiro, foram distribuídas para os mestrandos 15 

e doutorandos e estão no aguardo da implementação. d. A Coordenação do PPGBCD, 16 

juntamente com a Comissão de Seleção e a Comissão de Acompanhamento Discente e de 17 

Bolsas irá se reunir na data de hoje, logo após a reunião do Coelgiado Delgado, para dar início 18 

aos procedimentos de distribuição de orientações para os mestrandos da turma 2020. A 19 

coordenação do PPGBCD destaca a importância desse processo e de sua celeridade, para que 20 

em breve os novos mestrandos estejam vinculados aos orientadores e iniciando seus projetos 21 

de M. e. A Câmara de PG do CCB (CPG/CCB) se reuniu na data de hoje, pela manhã, para 22 

discutir os procedimentos relacionados aos PPG do CCB, mediante as medidas preventivas ao 23 

Covid-19. Foram aprovadas as seguintes recomendações: i) Bancas: realizadas 24 

preferencialmente por videoconferência e no caso de ser presencial, não poderá ter plateia; 25 

ii) Seminários: estão suspensos, com exceção daqueles que tenham urgência (Ex. convidado 26 

do exterior que esteja pela UFSC; ou aluno que precise apresentar seminário para defender). 27 

Nesses casos, os seminários deverão ser feitos por videoconferência, sem plateia; iii) 28 

Reuniões: a partir de 17/03 todas as reuniões deverão acontecer por videconferência; iv) 29 

Disciplinas: aulas presenciais suspensas, cabendo ao docente responsável reorganizar a 30 

disciplina de modo que possam ser realizadas atividades/aulas utilizando plataformas online 31 

(moodle, zoom). f. Aulas da disciplina Biologia Celular durante o período de quarentena: A 32 

Profa. Franceli informou que está tentando reorganizar a disciplina juntos com os demais 33 

docentes e já estão em contato com os alunos; g. A coordenação refoça que o evento do 34 
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PPGBCD - Karyokinesis – segue previsto para ocorrer nos dias 19, 20 e 21 de Agosto/2020; h. 35 

Portaria da Comissão de Acompanhamento Discente e de Bolsas: membros solicitam 36 

atribuição de carga horária para essa Comissão que atua de forma permanente. Diante da 37 

solicitação, a SIPG fará contato com a Direção do Centro para verificar se será possível emitir 38 

portaria com carga horária para os membros. 2. Aprovação da pauta: Após inclusão de dois 39 

itens, a pauta foi aprovada por unanimidade; 3. Aprovação da ata de 10/02/2020: Ata 40 

aprovada por unanimidade; 4. Solicitação de Banca – Relatoria: Profa Yara Muniz: a. 41 

Mestranda Talita Ribeiro Gagliardi solicita banca para defesa do mestrado para o dia 42 

27/03/2020 às 09 h. Banca aprovada; 5. Solicitação de estágio de Docência – Relatoria: Profa 43 

Luísa Pitaluga: a. Mestranda Jeanine Schutz Cardoso Teofilo solicita estágio de docência na 44 

disciplina BEG5406 para 2020/1. Solicitação aprovada com  01 crédito; b. Doutoranda Priscilla 45 

Barros Delben solicita estágio de docência na disciplina BEG7101 para 2020/1. Solicitação 46 

aprovada com 02 créditos; c. Doutorando Augusto César Spadaccia Asciutti solicita estágio de 47 

docência na disciplina MED7001. Solicitação aprovada com 02 créditos; 6. Solicitação de 48 

estágio no exterior – Relatoria: Profa Juliana Lindenau: Mestrando João Victor Krüger Pinto 49 

solicita autorização para realizar estágio na SUNY Upstate Medical University em Siracusa, 50 

Estado de Nova Iorque, Estados Unidos, no período de 25 de abril a 25 de outubro de 2020. 51 

Após análise de toda a documentação apresentada pelo aluno, a relatora emitiu parecer 52 

favorável à saída do aluno para este estágio. Além disto, a relatora solicita que o mestrando 53 

também assine a documentação que foi encaminhada para este processo. Portanto, após 54 

votação, o Colegiado aprovou, por unanimidade, o parecer e a recomendação da relatora; 7. 55 

Elaboração de edital para pós-doutorado: Diante do cenário atual das bolsas CAPES e da 56 

possibilidade de desistência por parte de algum bolsista PNPD, o Colegiado discutiu, votou e 57 

aprovou pela elaboração de novo edital pó-doc, desde que os candidatos aprovados em 2º e 58 

3º lugar no Edital 02/2019/PPGBCD apresentem, por escrito, suas desistências; 8. Criação da 59 

disciplina “Introdução ao PPGBCD”: Foi colocada em votação a transformação da disciplina 60 

“Tópicos Especiais em Biologia Celular e do Desenvolvimento: Introdução ao PPGBCD” como  61 

disciplina regular do Programa. O Colegiado aprovou por unanimidade esta alteração; 7. 62 

Palavra discente: A representante discente repassou um pedido de todos os discentes do 63 

Programa, onde solicitam especial atenção para que os laboratórios diminuíam suas 64 

atividades, dentro de uma normalidade mínima para os seus funcionamentos, e se possível, 65 

organizarem com os alunos que moram perto da UFSC para que estes, possam vir até os 66 

laboratórios quando necessário. A Profa. Evelise informou que medidas já estão sendo 67 

tomadas, e que em breve o presidente da CPG/CCB irá divulgar um Ofício com todas estas 68 

recomendações; 8. Outros assuntos: a. Reunião do Colegiado Pleno em Março – aprovação 69 

do Planejamento Estratégico: Por conta de todas as medidades de contigência e rotinas de 70 

trabalho, a coordenação informou que a reunião do Colegiado Pleno do mês de Março não irá 71 
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acontecer de forma presencial, mas sim por e-mail. A reunião terá pauta única: aprovação do 72 

Planejamento Estratégico do PPGBCD. Sem mais nada a acrescentar, a Profa. Evelise Maria 73 

Nazari encerrou a reunião às 16:00h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que, 74 

se aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 16 de março de 2020. 75 

 
Profa. Dra. Evelise Maria Nazari (Coordenadora)____________________________________ 

Profa. Dra. Yara C. N. Muniz (Subcoordenadora) ____________________________________ 

Profa. Dra. Andrea Rita Marrero _________________________________________________ 

Profa. Dra. Franceli Rodrigues Kulcheski___________________________________________ 
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