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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 13/2021/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

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

DIA 15/12/2021, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 13/2021/PPGBCD. 

Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, a partir das 14:30h, reuniu-se 1 

via Google Meet, o Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular 2 

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

presença dos membros, Professores (as): Andrea Rita Marrero, Claudia Beatriz Nedel 4 

Mendes de Aguiar, Juliana Dal-Ri Lindenau, Luísa Damazio Rona Pitaluga, Yara Costa Netto 5 

Muniz e os representantes discentes Bernardo Perin Cima, Julia Fernandez Puñal de Araújo e 6 

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

se havia alguma inclusão de pauta. Após uma inclusão, a pauta foi aprovada por 8 

unanimidade e, em seguida, deu-se início: 1. Informes: a. Foi informado sobre a autorização 9 

para os trabalhos presenciais na UFSC durante os meses de janeiro e fevereiro 2022. Eles 10 

continuam vinculados aos departamentos de ensino da UFSC; b. Comunicou-se que a 11 

disciplina “Formação Continuada de Professores de Nível Fundamental e Médio” foi 12 

encerrada e que as docentes receberam um feedback positivo dos discentes. Nesta disciplina 13 

foram realizadas ações junto à Educação Básica, que foram o Curso de Férias na EBM Virgílio 14 

dos Reis Vázea, a live cujo tema foi “Ser cientista”e a produção de material didático. Essa 15 

disciplina é ocorre através de  parceria entre PPGBCD, PROFBIO e Rde Nacional de Educacão 16 

e Ciência (RNEC); c. SAAD: O CCB terá uma comissão de avaliação das autdeclarações dos 17 

estudantes, que será utilizada para todos os PPG; d. O edital FAPESC foi lançado 18 

recentemente e os PPG elegíveis receberão 4 bolsas de mestrado (2+2) e 2 bolsas de 19 

doutorado, mediante inscrição de proposta pelos Coordenadores de Programas; e. 20 

Informou-se que o livro de resumos do III Karyokinesis está hospedado no site da BU e, 21 

portanto, todos já possuem acesso; f. A PRODEGESP já disponibilizou, no PAAD, um local 22 

para o registro de horas de  membros de comissão de seleção e avaliação das 23 

autodeclarações de ações afirmativas; g. A UFSC possui um programa chamado “Acolhe 24 

UFSC” que é de apoio psicológico com reuniões quinzenais. Esse programa é conduzido por 25 

psicólogos da UFSC. A RD do PPGBCD irá disponibilizar os links de acesso para as reuniões; h. 26 

O Happy hour do PPGBCD acontecerá no dia 17/12 às 17h; i. O próximo “BCDay” acontecerá 27 

em fevereiro de 2022 e terá como tema a saúde masculina; j. A coordenação deu boas-28 

vindas aos novos representantes discentes do PPGBCD que terão seus mandatos iniciados 29 

em 03/02/2022; 2. Aprovação das atas de 28/10/2021 e 22/11/2021: Atas aprovadas por 30 

unanimidade; 3. Prorrogação do credenciamento dos docentes: A solicitação de 31 

prorrogação de prazo para todos os credenciamentos de docentes do PPGBCD, pelo período 32 

de 150 dias, foi colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 4. Aprovação 33 

do calendário acadêmico PG 2022: A proposta de calendário unificado para todos os PPG do 34 

CCB, elaborada pela Câmara do CCB de PG, foi colocada em votação, a qual foi aprovada por 35 

unanimidade. Portanto, o calendário acadêmico 2022 acontecerá da seguinte maneira: i) 36 

2022/1: início 11/04 e término 22/07; ii) Recesso: 25/07 a 19/08; iii) 2022/2: início 22/08 e 37 

término 02/12; 5. Aprovação dos editais de seleção M e D: O colegiado discutiu sobre a 38 

abertura dos editais, quadro de vagas e datas. Ao final da votação, foi aprovada a abertura 39 
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dos dois editais (mestrado e doutorado) e quanto às datas, estas serão definidas pela 40 

comissão de seleção, porém, devendo ocorrer o processo seletivo ainda em janeiro de 2022; 41 

6. Solicitação de banca – Relatoria:  Profa Cláudia Nedel: a. Mestranda Amanda Carvalho de 42 

Barros solicita banca para defesa da dissertação de mestrado para o dia 17/02/2022 às 14:00 43 

h. Solicitação aprovada por unanimidade; b. Mestranda Bruna Kellet Coelho solicita banca 44 

para defesa da dissertação de mestrado para o dia 21/03/2022 às 14:00 h. Solicitação 45 

aprovada por unanimidade; c. Mestranda Camila Hüpner solicita banca para defesa da 46 

dissertação de mestrado para o dia 17/02/2022 às 14:00 h. Solicitação aprovada por 47 

unanimidade; d. Mestrando Luan Viana Santin solicita banca para defesa da dissertação de 48 

mestrado para o dia 24/03/2022 às 14:00 h. Solicitação aprovada por unanimidade; 7. 49 

Solicitação de banca – Relatoria:  Profa Juliana Lindenau: a. Mestrando João Victor Krüger 50 

Pinto solicita banca para defesa da dissertação de mestrado para o dia 10/03/2022 às 14:00 51 

h. Solicitação indeferida. Foi solicitada a alteração do membro titular externo ou inclusão de 52 

mais um membro titular que cumpra com os requisitos estabelecidos para participar de 53 

bancas. Um novo formulário de pedido de solicitação de banca que contemple as alterações 54 

solicitadas deve ser encaminhado para reavaliação; b. Mestranda Marina Cardoso de Freitas 55 

solicita banca para defesa da dissertação de mestrado para o dia 17/02/2022 às 13:00 h. 56 

Solicitação indeferida. Foi solicitada a alteração composição da banca. Um novo formulário 57 

de pedido de solicitação de banca que contemple as alterações solicitadas deve ser 58 

encaminhado para reavaliação; c. Doutoranda Julia Fernandez Puñal de Araújo solicita banca 59 

para qualificação da tese de doutorado para o dia 11/02/2022 às 14:00 h. Solicitação 60 

indeferida. Foi solicitada a alteração composição da banca. Um novo formulário de pedido 61 

de solicitação de banca que contemple as alterações solicitadas deve ser encaminhado para 62 

reavaliação; d. Doutoranda Priscilla Barros Delben solicita banca para defesa da tese de 63 

doutorado para o dia 03/03/2022 às 14:00 h. Solicitação indeferida. Foi solicitada a alteração 64 

de um membro da banca. Um novo formulário de pedido de solicitação de banca que 65 

contemple as alterações solicitadas deve ser encaminhado para reavaliação; 8. Solicitação 66 

de validação de créditos – Relatoria: Profa Andrea Marrero: a. Doutoranda Manuela Nunes 67 

Drehmer solicita a validação de 18 créditos referentes às disciplinas cursadas no mestrado - 68 

PPGBCD/UFSC. Solicitação aprovada; 9. Ações Colegiado para 2022: O colegiado discutiu 69 

sobre ações e metas para o próximo ano. Inicialmente foram comentadas as demandas 70 

reprimidas do PPGBCD, sendo as comissões de linhas de pesquisa e disciplinas. A meta 71 

primordial é fechar as linhas de pesquisa, em seguida, as disciplinas (que deverão 72 

contemplar as três disciplinas de estágio de docência). Outro ponto essencial é a política de 73 

acompanhamento discentes e bolsas. Todo esse conjunto precisará estar alinhado e, 74 

efetivamente, funcionando, visto que são substanciais para o bom funcionamento do PPG; 75 

10. Palavra discente: a. Foi comunicado que, até o momento, há 176 inscritos para o curso 76 

de verão do PPGBCD. Esse curso acontecerá de 18 à 21 de janeiro de 2022; 11. Outros 77 

Assuntos: Não houve. Sem nada a acrescentar, a Profa. Evelise Maria Nazari encerrou a 78 

reunião às 17:45h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que, se aprovada, 79 

será assinada pela Presidente do Colegiado e pela Secretária. Florianópolis, 15 de dezembro 80 

de 2021.  81 
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Profa. Dra. Evelise Maria Nazari 

Presidente 

 

 

__________________________________ 

Maria Eduarda Fernandes 

Secretária 
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