
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
Centro de Ciências Biológicas 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 
TELEFONE: (48) 3721-2713  

www.pbcd.ufsc.br / e-mail: ppgbcd@contato.ufsc.br 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 04/2021/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO DO DIA 17/05/2021, 

CONVOCADO PELO EDITAL Nº 04/2021/PPGBCD. 

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 14:00h, reuniu-se via Google 1 

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

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

dos membros, Professores (as): Andrea Rita Marrero, Franceli R. Kulcheski, Geisson Marcos 4 

Nardi, Juliana Dal-Ri Lindenau, Yara Costa Netto Muniz e os (as) representantes discentes Julia 5 

Fernandez Puñal de Araújo e Nathali Parise Taufer. Havendo quórum, a presidente 6 

cumprimentou a todos e questionou se havia alguma inclusão de pauta. Sem manifestações, 7 

a pauta foi aprovada e deu-se início à reunião: 1. Informes: a. Ofício Circular N.º 8 

14/2021/PROPG - Inclusão de matrícula em disciplina isolada no cômputo para oferta de 9 

disciplina: A Profa. Evelise comunicou sobre esse novo ofício, emitido pela PROPG, o qual 10 

permite o cômputo de matrículas (quatro estudantes) na modalidade “disciplina isolada”; b.  11 

Foi informado que a reunião do Colegiado Pleno, previamente agendada para maio, será 12 

realizada em junho e terá como um dos pontos de pauta, o resultado da autoavaliação; c. O 13 

PPGBCD foi contemplado com uma bolsa de Ações Afirmativas pelo edital da PROPG, sendo 14 

que a bolsa já foi implementada para a mestranda Isadora Campanha Dias; d. Processo de 15 

Seleção de bolsas UNIEDU/FUMDES Pós-Graduação/2021: O Programa teve uma boa adesão 16 

ao edital e, agora está aguardando o resultado final para os discentes que estão concorrendo 17 

a essas bolsas; e. Edital de seleção: A Comissão de Seleção, bem como a Coordenação estão 18 

aguardando as devoluções sobre a distribuição das orientações de Mestrado, turma 2021.  19 

Agora é o momento de acerto das orientações entre os candidatos aprovados e as vagas 20 

disponíveis; f. A representante discente Nathali informou sobre o Passo a Passo do PPGBCD, 21 

que foi repassado para os novos mestrandos e toda a Comunidade PPGBCD e comunicou que 22 

tiveram alguns feedbacks positivos quanto à essa ação; g. A RD está organizndo um template 23 

para divulgar os artigos publicados do PPGBCD nas redes sociais; h. III Karyokinesis: o evento 24 

do PPGBCD está bem encaminhado e foi cadastrado na SINTER como evento interncional. A 25 

programação está quase finalizada e terá as inscrições em junho; 2. Aprovação da ata de 26 

19/04/2021: ata aprovada por unanimidade; 3. Homologação dos atos Ad referendum: a. 27 

Plano de ensino da disciplina de Seminários em Biologia Celular e do Desenvolvimento 28 

(códigos 410004 – mestrado e 510004 doutorado). Aprovação ad refrendum homologada pelo 29 

colegiado; 4. Homologação do resultado final do Processo Seletivo – Mestrado – Edital 30 

02/2020/PPGBCD: O Professor Geisson relatou as principais informações da ata emitida pela 31 

Comissão de Seleção e foram listados os candidatos aprovados neste processo seletivo de 32 

mestrado/2021. Após discussão sobre o desempenho dos candidatos e andamento do 33 

processo de seleção, o Colegiado homologou o resultado final deste processo seletivo; 5. 34 

Solicitação de banca de qualificação – Relatoria: Profa Franceli Kulcheski: a. Doutorando 35 

Tiago Fernando Chaves solicita banca para qualificação da tese de doutorado para o dia 36 

30/06/2021 às 10:00h. A relatora emitiu parecer indeferindo a solicitação do requerente por 37 

não estar em conformidade com a legislação. O parecer foi aprovado por unanimidade e a 38 

solicitação devolvida para o requerente; 6. Validação de créditos – Relatoria: Profa Andrea 39 

 

APROVADA EM 21/06/2021 
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Marrero: a. Mestranda Nathali P. Taufer solicita a validação de 01 crédito em atividades 40 

referente ao “Curso de Extensão Universitária na modalidade de Difusão: Capacitação no Uso 41 

e Manejo de Animais de Laboratório” realizado na USP. Solicitação aprovada, totalizando 01 42 

crédito em atividades; b. Doutoranda Clisten Fátima Staffen solicita a validação de 01 crédito 43 

em atividades para o “Curso de Biossegurança” realizado na Fundação Oswaldo Cruz; 01 44 

crédito em atividades para a coorientação de aluno de graduação; e 03 créditos em atividades 45 

para a participação como colaboradora no projeto de extensão intitulado “Câncer de mama: 46 

Conhecendo, Prevenindo e Evitando Recidivas”, coordenado pela orientadora. Solicitação 47 

aprovada, totalizando 05 créditos em atividades; c. Doutoranda Mari Dalva Staffen solicita a 48 

validação de 01 crédito em atividades para o “Curso de Biossegurança” realizado na Fundação 49 

Oswaldo Cruz; 01 crédito em atividades para a coorientação de aluno de graduação; e 03 50 

créditos em atividades para a participação como colaboradora no projeto de extensão 51 

intitulado “Câncer de mama: Conhecendo, Prevenindo e Evitando Recidivas”, coordenado 52 

pela orientadora. Solicitação aprovada, totalizando 05 créditos em atividades; 7. Exame de 53 

qualificação de mestrado – Relatoria: a Coordenação PPGBCD: a. Êndel Alves Gomes de 54 

Oliveira. Solicitação aprovada; 8. Portaria Normativa N.º 3.2021.PROPG - Ampliação de 55 

Prazos e de Período para Solicitações de Alterações no Regime Escolar: Após ampla discussão 56 

sobre o conteúdo dessa portaria, em especial sobre o prazo final para as defesas, foi 57 

deliberado o seguinte encaminhamento: o estudante que tiver interesse em solicitar a 58 

prorrogação de prazo, deverá encaminhar, por e-mail (ppgbcd@contato.ufsc.br) e em cópia 59 

para a coordenação, o formulário de prorrogação que consta no site do PPGBCD. Esse 60 

formulário deverá estar devidamente assinado, poderá ser respondido de forma simplificada 61 

na justificativa (Pandemia COVID-19) e o espaço para o orientador poderá ser apenas para a 62 

ciência. O cronograma (anexo ao formulário) também deverá ser assinado pelo orientador. 63 

Para quem irá defender em julho, o prazo para a entrega desse formulário é até 14/06 (para 64 

apreciar na reunião do Colegiado junho). Para quem irá defender em agosto, o prazo para a 65 

entrega desse formulário é até 12/07 (para apreciar na reunião do Colegiado de julho). Após 66 

definições, esse encaminhamento foi colocado em votação, o qual foi aprovado por 67 

unanimidade; 9. Palavra discente: Não houve; 10. Outros assuntos: Não houve. Sem nada a 68 

acrescentar, a Profa. Evelise Maria Nazari encerrou a reunião às 15:50h e eu, Maria Eduarda 69 

Fernandes, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidente do Colegiado 70 

e pela Secretária. Florianópolis, 17 de maio de 2021.  71 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Evelise Maria Nazari 

Presidente 

 

 

__________________________________ 

Maria Eduarda Fernandes 

mailto:ppgbcd@contato.ufsc.br
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