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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/2021/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

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

DIAS 13/07/2021 E 14/07/2021, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 06/2021/PPGBCD. 

Aos treze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, a partir das 14:00h do dia treze de 1 

julho, reuniu-se via Google Meet, o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em 2 

Biologia Celular e do Desenvolvimento (PPGBCD), sob a presidência da Profa. Evelise Maria 3 

Nazari e com a presença dos membros, Professores (as): Andrea Rita Marrero, Franceli 4 

Rodrigues Kulcheski, Geisson Marcos Nardi, Juliana Dal-Ri Lindenau, Luísa Damazio Rona 5 

Pitaluga e os representantes discentes Bernardo Perin Cima, Karynne de Nazaré Lins de Brito 6 

e Nathali Parise Taufer. Havendo quórum, a presidente cumprimentou a todos e questionou 7 

se havia alguma inclusão de pauta. Sem manifestações, a pauta foi aprovada e deu-se início 8 

à reunião: 1. Informes: a. A maioria das orientações de mestrado foram definidas. Somente 9 

estão pendentes as orientações da Jessica Cavalcante dos Santos de Paiva e do Peterson da 10 

Cruz; b. Situação das disciplinas do semestre: Biologia Celular já finalizou. Biologia Molecular 11 

está em andamento, tendo participação ativa dos discentes matriculados. Embriotoxicidade 12 

finalizou, contando com um público heterogêno; c. Pesquisa sobre a situação dos discentes 13 

do PPGBCD: A representação discente, juntamente com a profa. Yara Muniz, organizou um 14 

questionário para os discentes do PPGBCD, com 36 respostas coletadas. Cerca de 70% dos 15 

pós-graduandos do programa estão em Florianópolis; cerca de 55% dos pós-graduandos que 16 

responderam possuem bolsa. Somente uma pessoa recebeu o auxílio do governo federal e 17 

64% afirmaram que a renda não foi afetada pela pandemia. Do total, 16% estão passando 18 

por dificuldades financeiras. Uma pessoa declarou vulnerabilidade alimentar. Ainda, 42.2% 19 

conseguem se dedicar a pós-graduação e somente um respondente afirmou que não está 20 

conseguindo, no entanto, 72.2% declaram que foram afetados negativamente no 21 

desempenho acadêmico. Cerca de 90% relatam sentimentos negativos. Desses, a maioria 22 

cita desmotivação, depressão e quase 40% se declaram ansiosos. Ainda, 52% não 23 

procuraram ajuda psicológica e 20% já tinham acompanhamento psicológico antes da 24 

pandemia e manteveram o atendimento depois durante a pandemia.   Sobre o discente em 25 

vulneralidade alimentar, a profa. Yara Muniz sugere reeditar a Campanha de Solidariedade 26 

no PPGBCD. d. Edital FAPESC 2021: PPGBCD foi contemplado com duas bolsas, sendo uma 27 

de mestrado e uma de doutorado. Serão contemplados a doutoranda Nathália Ronconi Zilli 28 

Kruger e o mestrando Gabriel Vaisam Castro, que já foram contatados e estão 29 

providenciando os documentos. A bolsa de mestrado terá duração de 24 meses e de 30 

doutorado de 36 meses.; e. Profa. Evelise parabeniza a profa. Luisa e prof. Andre e equipe na 31 

elaboração/inovação no diagnóstico da COVID-19; f. Representação discente: formulário de 32 

avaliação das disciplinas já foi encaminhado. Foi reenviado o convite para a divulgação nas 33 

redes sociais do PPGBCD dos artigos publicados. Sobre o III Karyokinesis Symposium – 34 

Science: work in progress, temos 220 inscritos e 46 submissões de resumos; 2. Aprovação da 35 

ata de 21/06/2021: Ata aprovada por unanimidade; 3. Solicitação de banca – Relatoria: 36 

Profa. Luisa: a. Mestranda Kathleen Yasmin de Almeida solicita banca para defesa da 37 

dissertação de mestrado para o dia 25/08/2021, às 14:00 h. Solicitação aprovada; 4. 38 

Solicitação de prorrogação de prazo – Relatoria: Profa. Juliana: a. Mestranda Amanda 39 
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Carvalho de Barros solicita prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período de 4 40 

meses. Solicitação aprovada; b. Mestranda Bruna Kellet Coelho solicita prorrogação de prazo 41 

para conclusão do curso pelo período de 4 meses. Solicitação aprovada; c. Mestranda Camila 42 

Hüpner solicita prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período de 6 meses. 43 

Colegiado sugere extensão da prorrogação até o final de fevereiro, pois no início do mesmo 44 

mês a maioria dos docentes está de férias. Solicitação aprovada; d. Mestranda Gleicierle 45 

Rodrigues Paiva solicita prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período de 12 46 

meses. Solicitação aprovada; e. Mestranda Janaína Raquel de Simas solicita prorrogação de 47 

prazo para conclusão do curso pelo período de 12 meses. Solicitação aprovada; f. Mestrando 48 

João Victor Krüger Pinto solicita prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período 49 

de 7 meses. Solicitação aprovada; g. Mestrando José Ribamar Soares Neto solicita 50 

prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período de 6 meses. Colegiado sugere 51 

prorrogação até o final de fevereiro. Solicitação aprovada; h. Mestranda Julia Bizatto solicita 52 

prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período de 12 meses. Solicitação 53 

aprovada; i. Mestrando Luan Viana Santin solicita prorrogação de prazo para conclusão do 54 

curso pelo período de 4 meses. Solicitação aprovada; j. Mestranda Marina Cardoso de 55 

Freitas solicita prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período de 5 meses. 56 

Solicitar da discente novo cronograma. Solicitação aprovada; l. Doutoranda Priscilla Barros 57 

Delben solicita prorrogação de prazo para conclusão do curso pelo período de 4 meses. 58 

Solicitação aprovada; m. Mestranda Sabrina Fernandes Cardoso solicita prorrogação de 59 

prazo para conclusão do curso pelo período de 2 meses. Solicitação aprovada; 5.  Relatório 60 

de atividade PNPD – Relatoria: Profa. Andrea:  a. Alice Prompt – Parecer da relatora 61 

aprovado por unanimidade em relação ao relatório. A prorrogação do pós-doc não foi 62 

aprovada; b. Aline Pereira - Parecer de solicitação de até 15 dias que esclareça as dúvidas 63 

apresentadas no relatório e envio de novo documento: aprovado; c. Gabriela Hollmann – 64 

Parecer de solicitação de até 15 dias que esclareça as dúvidas apresentadas no relatório e 65 

envio de novo documento: aprovado; 6. Relato das Comissões de Trabalho – Relatoria: 66 

Presidentes das Comissões – Profa Franceli, Prof Geison, Profa Juliana, Profa Luisa, Profa 67 

Yara a. Prof. Geisson realiza o relato da comissão de seleção: afirma sobre a necessidade de 68 

sucessão na presidência da comissão; b.  Profa. Franceli realiza o relato da comissão de 69 

disciplinas. Profa. Evelise comenta as correntes de disciplinas definidas pela Capes: 70 

conteúdo, técnica e científica. Ancorar as disciplinas nas linhas de pesquisa, organizar nas 71 

três dimensões já mencionadas; c. Comissão de linhas de pesquisa: profa. Evelise leu o relato 72 

da profa. Luísa, com sugestões da comissão para novas linhas de pesquisa. Colegiado decide 73 

devolver para a comissão com comentários sobre a necessidade de redução das linhas de 74 

pesquisa, além de linhas mais abrangentes; d. Comissão de acompanhamento de discentes e 75 

bolsas: Profa. Yara realiza o relato e faz uma proposta de redução do número de comissões, 76 

realizando a integração; e. Comissão de autoavaliação: comissão iniciou o processo de 77 

autoavaliação e as ferramentas e resultados dos trabalhos foram enviados a todos os 78 

docentes do PPGBCD por email. 7. Eleição PPGBCD – Relatoria: Atual Coordenação: A 79 

cordenação ouviu os membros do Colegiado sobre a eleição no PPGBCD. Foi sugerido uma 80 

conversa informal com todos os docentes no mês de agosto sobre esse tema. 8.  Palavra 81 
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discente: Não houve; 9. Outros assuntos: Não houve. Sem nada a acrescentar, a Profa. 82 

Evelise Maria Nazari encerrou a reunião às 12:40h e eu, Kleyton Adailton Steinbach, lavrei a 83 

presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidente do Colegiado e pela Secretária. 84 

Florianópolis, 14 de julho de 2021.  85 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Evelise Maria Nazari 

Presidente 

 

 

__________________________________ 

Kleyton Adailton Steinbach 

Secretário 
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