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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2020/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO DO DIA 16/06/2020, 

CONVOCADO PELO EDITAL Nº 05/2020/PPGBCD. 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 09:00h, reuniu-se via Conferência 1 

Web, o Colegiado Delegado do Programa do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e 2 

do Desenvolvimento – PPGBCD, sob a presidência da Profa. Evelise Maria Nazari, e com a 3 

presença dos membros, os professores: Andrea Rita Marrero, Franceli Rodrigues Kulcheski, 4 

Geison Souza Izídio, Geisson Marcos Nardi, Luísa Damazio Rona Pitaluga, Yara Costa Neto 5 

Muniz e os representantes discentes, Julia Fernandez Puñal de Araújo e Luan Viana Santin. 6 

Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião: 1. Informes: a. A coordenação informou que 7 

o relatório Sucupira foi enviado para a PROPG, a qual encaminhará para a CAPES. Ainda, foi 8 

informado que a plataforma está aberta para edição de produção bibliográfica dos anos de 9 

2017 a 2019; b. Prêmio CAPES de Tese 2020: a tese da Dra. Débora Tomasi Pereira foi a 10 

indicada, pela comissão, para representar o PPGBCD; c. Campanha PPGBCD: diante dos 11 

questionários aplicados pelos representantes discentes, identificou-se um discente em 12 

situação vulnerável no atual momento. Diante disso, o Programa se propõe a lançar uma 13 

campanha de solidariedade. A princípio a arrecadação será realizada apenas entre os 14 

docentes, sendo realizada ao final, a prestação de contas; d. Verba PROAP 2020: O PPGBCD 15 

será contemplado com uma verba no valor de R$ 23.487,40. O valor será pago em duas 16 

parcelas, uma a ser disponibilizada em junho (até o momento não foi liberada) e outra deverá 17 

ser disponibilizada em Setembro. Ademas, a coordenação relembrou que  10% da verba será 18 

destinado ao LAMEB; e. Atualmente o Programa conta com 04 bolsas PNPD, das quais 03 19 

bolsas estão com vigência até 2021 e 01 bolsa com vigência até 2024. As pós-doutorandas que 20 

estão com as bolsas vigentes até 2021, precisam renovar as suas matrículas no próximom mês, 21 

julho. Assim, a coordenação solicita a coloboração do colegiado delegado para análise destes 22 

relatórios que deverão ser entregues até o final do presente mês; f. As portarias que regem o 23 

atual período de excepcionalidade, estão sendo disponibilizadas, pela Profa. Evelise, no 24 

moodle; g. A Profa. Evelise informou que as reuniões da CPG/PROPG estão ocorrendo 25 

semanalmente, mas, até o presente momento, nada foi deliberado na UFSC sobre o ensino 26 

remoto na pós-graduação; 2. Aprovação da pauta: Aprovada; 3. Aprovação da ata de 27 

15/05/2020: Ata aprovada por unanimidade; 4. Solicitação de entrega na BU de trabalho de 28 

conclusão (dissertação e tese) fora do prazo: a. Breno Raul Freitas Oliveira solicita 29 

prorrogação de prazo para entrega de trabalho final. Solicitação aprovada; b. Vanessa da Silva 30 

de Castro solicita prorrogação de prazo para entrega de trabalho final. Solicitação aprovada; 31 

c. Doutorando Luan Freitas Oliveira solicita prorrogação prorrogação de prazo para entrega 32 

de trabalho final. Solicitação aprovada; 5. PPGBCD em Números - Ano Base 2019 - diagnóstico 33 

para ações em 2020: A coordenação encaminhou um email para todos os docentes do 34 
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PPGBCD informando os números do Programa, referentes ao ano de 2019, quanto à discentes, 35 

bolsistas, credenciamentos, pós-douorandos, disciplinas ministradas, producação científica, 36 

etc. Este levantamento de dados contribuirá para um diagnóstico e proposições de objetivos 37 

para os próximos anos; 6. Planejamento das atividades de ensino remoto: Os professores 38 

responsáveis pelas disciplinas serão convidados para uma reunião para planejar as atividades, 39 

ficando assim preparados, para quando a UFSC liberar as atividades de ensino remoto; 7. 40 

Palavra discente: A discente Julia informou que a representação discente está bem envolvida 41 

com o assunto da retomada das aulas remotas na UFSC. Eles estão acompanhando todas as 42 

enquentes, cartas e encaminhamentos para que possam manter todos os discentes do 43 

PPGBCD informados sobre o assunto; 8. Outros assuntos: a. A Profa. Evelise apresentou uma 44 

demanda ao LAMEB, aproveitando que o Prof. Geison é membro deste colegiado e presidente 45 

do LAMEB. A demanda refere-se à sala fria, que atualmente está com sua capacidade máxima, 46 

porém, muitos docentes do PPGBCD gostariam de utilizar a sala. A coordenação, juntamente 47 

com a Profa. Luísa, buscará levantar possíveis demandas de outros docentes, para que então, 48 

possam levar ao LAMEB uma solicitação formal. Sem mais nada a acrescentar, a Profa. Evelise 49 

Maria Nazari encerrou a reunião às 12:00h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente 50 

ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 16 de junho de 2020. 51 
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