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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 07/2021/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

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

DIA 16/08/2021, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 07/2021/PPGBCD. 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, a partir das 14:00h, 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, Franceli Rodrigues Kulcheski, 4 

Geisson Marcos Nardi, Juliana Dal-Ri Lindenau, Yara Costa Netto Muniz e os representantes 5 

discentes Bernardo Perin Cima, Karynne de Nazaré Lins de Brito e Nathali Parise Taufer. 6 

Havendo quórum, a presidente cumprimentou a todos e questionou se havia alguma 7 

inclusão de pauta. Foram incluídos dois pontos de pauta. Feitas as inclusões, a pauta foi 8 

aprovada por unanimidade e, em seguida, deu-se início: 1. Informes: a. Foi comunicado que 9 

está em andamento a última etapa da seleção de doutorado, edital 2020-2021, onde obteve-10 

se duas incrições; b. Foi informado que as duas últimas orientações pendentes da seleção de 11 

mestrado, turma 2021, foram resolvidas. O discente Peterson será orientado pelo professor 12 

Ricardo e a discente Jéssica será orientada pela professora Evelise Nazari; c. Foi lembrado 13 

que a PG entrou em recesso na última sexta-feira e vai até 05/09. No retorno, primeira 14 

semana de 2021/2, acontecerá o evento III Karyokinesis (08 a 10/09); d. As resoluções da PG 15 

estão sendo discutidas e alteradas, conforme email recebido por todos os docentes da PG. 16 

As sugestões de aperfeiçoamento das propostas deverão ser enviadas até 30 de setembro 17 

de 2021 para o e-mail; e. A representação discente informou que a disciplina de Biologia 18 

Molecular foi finalizada e que os discentes estão respondendo o formulário de avaliação da 19 

disciplina; f. III Karyokinesis 2021: o período de submissões de resumo foi finalizado. Até o 20 

momento há 280 inscritos e 124 resumos submetidos. As inscrições são de 20 estados 21 

diferentes do Brasil, 90 cidades e 50 universidades; g. Foi realizada a segunda reunião da 22 

organização do Curso de Verão do PPGBCD,que irá acontecer de 18 a 21/01/2022; h. De 23 

19/10 a 14/12/21 acontecerá a disciplina “Programa de Formação Continuada de 24 

Professores de Nível Fundamental e Médio I” onde haverá a vinculação e preparação para o 25 

Curso de Férias do PPGBCD, voltado para a educação básica; 2. Aprovação da ata de 26 

13/07/2021: Ata aprovada por unanimidade; 3. Solicitação de banca – relatoria Profa. 27 

Juliana Lindenau: a. Mestranda Sabrina Fernandes Cardoso solicita banca para defesa da 28 

dissertação de mestrado para o dia 27/09/2021 às 09:00 h. Solicitação aprovada por 29 

unanimidade; 4. Solicitação de validação de créditos – relatoria Profa. Andrea Marrero: a. 30 

Mestranda Monique Coelho Bion solicita validação de 5 créditos referentes às disciplinas 31 

“Processos oxidativos e Mecanismos de Defesa Antioxidante (PGN2726000)” e “Regulação 32 

Redox (BQA410013)” cursadas no PPGNeuro e PPGBQA da UFSC. Solicitação aprovada por 33 

unanimidade; 5. Solicitação de prorrogação – relatoria Profa. Yara Muniz: a. Doutorando 34 

Rafael Kremer solicita prorrogação de prazo, pelo período de 5 meses, para o exame de 35 

qualificação da tese de doutorado. Solicitação aprovada por unanimidade; 6. Solicitação de 36 

pós-doutorado: a. Dra. Aline Guimarães Pereira solicita apreciação do novo cronograma 37 

para a prorrogação da matrícula e bolsa pós-doc. Após análise da documentação, a relatora 38 

foi de parecer favorável ao relatório de atividades desenvolvidas entre 23/07/2020 a 39 

APROVADA EM 21/09/2021 
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22/07/2021. Sendo assim, a solicitação foi encaminhada da seguinte maneira: i) votação 40 

para a aprovação do relatório com novo cronograma. Aprovado por unanimidade; ii) votação 41 

para a aprovação da prorrogação da bolsa PNPD por mais 12 meses. Aprovado por 42 

unanimidade; 7. Distribuição da verba PROAP 2021: O valor concedido ao PPGBCD, para 43 

2021, foi de R$ 32.076,00. Desse montante, 10% será destinado ao LAMEB e, portanto, os 44 

outros 90% (R$ 28.776,00) serão divididos entre os docentes, com base no número de 45 

orientandos (as), conforme planilha apresentada pela professora Evelise. Além disso, foram 46 

discutidas as possibilidades de gastos com essa verba. Em seguida, a divisão da verba PROAP 47 

– 2021 - foi colocada em votação, a qual foi aprovada por unanimidade; 8. Aprovação dos 48 

Planos de Ensino – 2021.2 - relatoria Profa. Franceli Kulcheski: Foram listadas as disciplinas 49 

que deverão ser ofertadas no semestre 2021/2: BCD510062 - Biologia do Desenvolvimento; 50 

BCD510029 - Programa de Formação Continuada de Professores de Nível Fundamental e 51 

Médio I; BCD510073 - Redação Científica; BCD510074 - Tópicos Especiais em Biologia Celular 52 

e do Desenvolvimento: Genética Forense.   Em seguida, o parecer favorável da relatora 53 

sobre a aprovação de todos os planos de ensino foi colocado em votação e  aprovado por 54 

unanimidade; 9. Definição das datas da 1ª e 2ª etapas do Exame de Qualificação de 55 

Mestrado - turma 2021 – relatoria – Coordenação do Curso: Após ampla discussão, foram 56 

propostas as seguintes datas: i) 1ª etapa deve ser concluída até 16/11/21, para que entre na 57 

pauta da reunião de 22 de novembro (aprovação dos resumos e nome avaliadores); ii) 2ª 58 

etapa deve ser concluída até 03/03/22, para que entre na pauta da reunião de 14/03. Essas 59 

datas foram colocadas em votação, as quais foram aprovadas por unanimidade; 10. 60 

Elaboração de editais – mestrado, doutorado e pós-doutorado – relatoria: Prof. Geisson 61 

Nardi: Após ampla discussão, foi proposto que: i) a Comissão de Seleção organizará os 62 

editais de seleção para mestrado, com data prevista para fevereiro/22 e de doutorado, com 63 

datas previstas para fevereiro e agosto/22; ii) a Comissão de Seleção irá propor editais de 64 

estágio pós-doutorado e pós-mestrado, onde ambos ficaram aberto ao longo dos meses. 65 

Essas propostas foram colocadas em votação, as quais foram aprovadas por unanimidade; 66 

11. Situação da mestranda Francielle Carla Moreira Da Costa – relatoria: Coordenação do 67 

Curso: Foi relatada a situação da discente Francielle que, atualmente, está vinculado ao 68 

PPGBCD por meio de trancamento de matrícula no Curso (03/05/2021 à 02/05/2022). 69 

Porém, no dia 09/08, o seu orientador, professor André Pitaluga, encaminhou uma carta, 70 

para o email do Programa, solicitando a sua desvinculação como orientador da discente. A 71 

SIPG respondeu ao professor que no momento não há o que fazer, pois a discente não deu 72 

ciência e/ou manifestou concordância à solicitação e porque ela está em trancamento, não 73 

podendo realizar qualquer tipo de alteração no registro acadêmico; 12. Palavra discente: 74 

Não houve; 13. Outros assuntos: a. Curso de férias: A profa. Franceli solicita a mobilização 75 

de todos para a oferta da disciplina de BCD510029 - Programa de Formação Continuada de 76 

Professores de Nível Fundamental e Médio I, uma vez que junto a ela será realizado o Curso 77 

de Férias, voltado para os estudantes do 8º e 9º anos da educação básica. Essa disciplina 78 

terá 15 vagas e ao final, os discentes desenvolverão um produto didático voltado para o 79 

público alvo do Curso de Férias, o qual será discutido em conjunto no início da disciplina; b. 80 

A professora Yara Muniz apresentou alguns feedbacks recebidos pelos discentes sobre a 81 
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disciplina de Seminários. Os Colegiado discutiu sobre os rumos dessa disciplina e entendeu 82 

que esse assunto deverá  ser melhor discutido, visto que as algumas definições referentes ao 83 

aproveitamento da disciplina precisam ser estabelecidas. Sem nada a acrescentar, a Profa. 84 

Evelise Maria Nazari encerrou a reunião às 19:30h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a 85 

presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidente do Colegiado e pela Secretária. 86 

Florianópolis, 16 de agosto de 2021.  87 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Evelise Maria Nazari 

Presidente 

 

 

 

__________________________________ 

Maria Eduarda Fernandes 

Secretária 
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