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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/2020/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO DO 

DIA 07/07/2020, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 06/2020/PPGBCD. 

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte, às 14:00h, reuniu-se via Conferência Web, 1 

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

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, Yara Costa Neto Muniz e os representantes 5 

discentes Tiago Fernando Chaves e Kathleen Yasmin de Almeida. Havendo quórum, a 6 

presidente iniciou a reunião: 1. Informes: a. A Profa. Evelise informou que a Juliana e a 7 

Maria Eduarda da SIPG acompanham a reunião e que haverá mudanças na Coordenação da 8 

SIPG, sendo que a Juliana substituirá a Maria Eduarda no seu afastamento para o mestrado. 9 

b. Profa. Evelise justificou que a Profa. Juliana Dal-Ri Lindenau está de licença maternidade, 10 

que a Profa. Luisa Damazio Rona Pitaluga estará em outra reunião, o Prof. Geisson Nardi e 11 

Profa. Andrea Marrero entrarão na reunião mais tarde. c. Na Campanha Solidariedade do 12 

PPGBCD foram arrecadados R$ 750,00 por meio de 7 doações. Esse montante foi passado a 13 

estudante com dificuldades econômicas. O representante discente Tiago informa que a 14 

Representação Discente fará novas enquetes para o diagnóstico para o mês de julho. A 15 

Profa. Evelise sugere manter a campanha com questionários mais simples, que deixem os 16 

alunos confortáveis em responder e que a situação dos discentes seja avaliada 17 

constantemente. Profa. Franceli concorda em manter e diz que a situação econômica pode 18 

piorar. d. O representante discente Tiago informa que, junto com as outras representações 19 

discentes dos Programa de PG do CCB, foi encaminhado documento para comissão do 20 

Conselho Universitário e para APG reforçando a posição do CCB sobre as atividades não 21 

presenciais na PG. e. Profa. Evelise informa que a distribuição dos recrursos PROAP do 22 

PPGBCD manteve o critério dos anos anteriores, onde cada orientador recebe sua cota, 23 

conforme o número de orientandos. Contudo, em 2020 foi preciso fazer uma previsão de 24 

gastos, a qual já foi encaminhada para a PROPG;  f. Profa. Evelise informa que a Câmara de 25 

Pós-Graduação do CCB também tem se reunido para discutir ajustes para o início das 26 

atividades de ensino não presenciais, mas que até o presente momento é preciso aguardar 27 

as normativas da UFSC. Quando estas medidas forem aprovadas pela UFSC, as mesmas 28 

diretrizes serão implementadas no PPGBCD; f. Sobre a necessidade de ampliação da Sala 29 

Fria, o documento está sendo preparado para ser encaminhado para o LAMEB; g. PPGBCD 30 

em números: Profa. Evelise comenta que foi uma participação discreta e diz que cada um 31 

poderia ver a forma que poderia contribuir. Profa. Yara propõe que podem reenviar e 32 

confirmar a deadline de julho. 2. Aprovação da pauta: Profa. Evelise propõe mover o item 5 33 

para o momento que a Profa. Andrea Marrero, relatora, puder participar. Pauta Aprovada; 3. 34 

APROVADA EM _11_/__08__/__2020___ 

_____________________ 
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Aprovação da ata de 16/06/2020: Ata aprovada por unanimidade; 4. Relatório e pedido de 35 

prorrogação de bolsa PNPD das bolsistas Dra. Alice Prompt, Dra. Aline Guimarães Pereira e 36 

Dra. Gabriela Hollmann: a. Gabriela Holmann: Solicitação aprovada; b. Aline Guimarães 37 

Pereira: Solicitação aprovada; c. Alice Prompt: Solicitação aprovada; Colegiado também 38 

discute sobre a participação dos pós-docs em disciplinas e atividades de ensino. Profa. 39 

Evelise pede para Juliana ver as normativas de pós-doc. Juliana lê art. 13 da resolução de 40 

pós-doc e informa onde localizar tal normativa. Adicionalmente, a Profa. Franceli sugere 41 

ajustes no formulário que foi elaborado para o relatório e pedido de prorrogação PNPD. 5. 42 

Banca de defesa de mestrado de Fabiane Nascimento: Prof. Geison faz a relatoria. 43 

Solicitação aprovada; 6. Disciplina de Redação Científica proposta pela Profa. Andrea 44 

Trentin: Profa. Andrea Marrero lê o parecer favorável. Prof. Geison Izídio apresenta várias 45 

considerações a respeito de disciplinas de Redação Científica no PPGBCD e na UFSC, as quais 46 

foram amplamente discutidas pelo Colegiado. Ao final, a disciplina foi aprovada por 47 

unanimidade. 7. Edital de seleção de Doutorado/ abertura de vagas de orientação: Prof. 48 

Geisson Nardi apresenta a possibilidade de edital de fluxo contínuo para o ingresso no 49 

Doutorado e sobre a possibilidade de 3 datas para a seleção para que os candidatos possam 50 

se organizar. Profa. Evelise lembra da assimetria de orientações, e para auxiliar a comissão 51 

de seleção, elaborou um quadro das orientações por docente, o qual foi enviado para a 52 

Comissão discutir de que forma a abertura de vagas poderia ajudar na redução de 53 

assimetria. Profa. Evelise lembra ainda que haverá seis defesas de doutorado em 2021 e 54 

somente 2 bolsas serão liberadas, porque 2 são da FAPESC, uma é empréstimo da CAPES e 1 55 

é de convênio.  Profa. Evelise coloca em votação sobre abertura de edital de doutorado de 56 

fluxo contínuo: aprovado por unanimidade. Prof. Geisson pede para colocar na próxima 57 

reunião a discussão sobre a questão das vagas e a proposta de edital. Profa. Evelise diz que o 58 

PPGBCD tem potencial de atração, mas memso assim é preciso fazer uma forte divulgação. 59 

Prof. Geisson menciona a possibilidade de atrair estrangeiros. Profa. Yara diz que o sucesso 60 

se dá também pela atração de pessoas de diversas áreas e também coloca sobre a atração 61 

de pessoas que fariam pós em instituição privada. 8. Exame de qualificação de Mestrado - 62 

definição de datas para envio dos resumos, do projeto para os avaliadores e parecer final 63 

do(a) orientador(a):  após ampla discussão, a Profa. Evelise encaminha para votação as 64 

seguintes datas: setembro/2020 para entrega do resumo e o encaminhemento dos nomes 65 

dos avaliadores; fevereiro/2021 para entrega do parecer final do orientador. Datas 66 

aprovadas por unanimidade. 9. Linhas de Pesquisa e disciplinas do PPGBCD: A coordenação 67 

propõe que se monte uma comissão para se discutir sobre linhas de pesquisa e outra para 68 

discutir as disciplinas do PPGBCD. A ideia é que o trabalho das comissões aconteça em 2020, 69 

para implementação a partir de 2021.1, quando começa o quadriênio. O Colegiado sugere as 70 

seguintes composições para as duas comissões: (i) Linhas de Pesquisa: Professores Andrea 71 
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Trentin, Evelise Nazari, Geison Izídio, Guilherme de Toledo e Silva, Luísa Pitaluga, Ricardo 72 

Garcez e Representante Discente (a ser definido) e (ii) Dsiciplinas: Professores Andrea 73 

Marrero, Franceli Kulcheski, Geisson Nardi, Yara Müller, Yara Muniz e Representante 74 

Discente (a ser definido). Profa. Evelise coloca em votação a criação das comissões: 75 

aprovado por unanimidade. 10. Palavra discente: Representante Discente Kathleen 76 

comunica que a comissão organizadora do II Karyokinesis está trabalhando e que a ideia é a 77 

organização de um evento online e pede uma sugestão de data. Após discussão, a Profa. 78 

Evelise coloca a importância de pertencimento no PPGBCD e que se deve levar em conta a 79 

organização para definir o prazo.  11. Outros assuntos: Não houve. Sem mais nada a 80 

acrescentar, a Profa. Evelise Maria Nazari encerrou a reunião às 17:30h e eu, Juliana de 81 

Souza Corrêa, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. 82 

Florianópolis, 07 de julho de 2020. 83 

 
Profa. Dra. Evelise Maria Nazari (Coordenadora)____________________________________ 

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

Profa. Dra. Andrea Rita Marrero _________________________________________________ 

Prof. Dr. Geison Souza Izídio____________________________________________________ 

Prof. Dr. Geisson Marcos Nardi _________________________________________________ 

Profa. Dra. Franceli Rodrigues Kulcheski___________________________________________ 

Representação discente 
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