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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2021/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO DO DIA 21/06/2021, 

CONVOCADO PELO EDITAL Nº 05/2021/PPGBCD. 

Aos vinte e um dias do mês de junho 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 Rodrigues Kulcheski, Geisson 4 

Marcos Nardi, Juliana Dal-Ri Lindenau, e os representantes discentes Bernardo Perin Cima, 5 

Karynne de Nazaré Lins de Brito 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. Foi justificatificada a ausência 8 

da Profa. Yara Muniz, na presente reunião, por motivos de férias; b. A discente Mainara A. 9 

Tesser Kopp solicitou o desligamento do curso de mestrado no PPGBCD; c. Edital FAPESC: 10 

prazo até 30/06. São bolsas da CAPES que são gerenciadas pela FAPESC. É um edital 11 

estratégico para os PPG em consolidação e emergentes; d. Para ciência, a Profa. Evelise 12 

apresentou uma tabela com a distribuição de discentes para cada orientador, referente ao 13 

último edital de seleção; e. Disciplina de Biologia Celular encerrou na última sexta-feira, dia 14 

18/06. Ao longo dessa semana, os docentes desta disciplina irão se reunir para o fechamento 15 

das notas. A Profa. Franceli deu feedback positivo sobre essa turma; f. Edital de bolsas de 16 

FUMDES/SC: A representação discente comunicou que dos oito mestrandos que estão 17 

concorrendo ao edital de bolsas, apenas duas (Giovana Bozelo e Yasmin Beatrisse Klein Patel) 18 

tiveram suas inscrições homologadas; g. As inscrições para o III Karyokinesis ocorrem de 01/06 19 

à 07/09 e até momento somam 125 inscritos; h. O PPGBCD foi selecionado para uma mentoria 20 

do grupo do COBE. Alguns docentes estão participando de um curso sobre Revisão 21 

Sistemática, que, ao ser concluído, deverá ser ofertado como disciplina no PPGBCD; 2. 22 

Aprovação da ata de 17/05/2021: Ata aprovada por unanimidade; 3. Solicitação de banca – 23 

Relatoria: Profa. Franceli: a. Mestranda Ariane Nicaretta Amorim solicita banca para defesa 24 

da dissertação de mestrado para o dia 23/06/2021 às 15:00 h. Solicitação aprovada; b. 25 

Mestranda Jaqueline Isoppo da Cunha solicita banca para defesa da dissertação de mestrado 26 

para o dia 06/08/2021 às 14:00 h. Solicitação aprovada; c. Doutorando Tiago Fernando Chaves 27 

solicita banca para qualificação de doutorado para o dia 30/06/2021 às 10:00 h. Solicitação 28 

aprovada. Foi feita a ressalva sobre as solicitações de banca, para que sejam respeitados o 29 

prazo de envio dos documentos e as datas das reuniões de Colegiado. 4. Estágio de docência 30 

– Relatoria: Profa. Andrea: a. Doutoranda Kamila Voges solicita estágio de docência na 31 

disciplina BEG 7005 para o semestre 2021/1 com um total de 1 crédito. Solicitação aprovada; 32 

5. Solicitação de prorrogação de prazo – Relatoria: Profa. Juliana – Comissão de 33 

Acompanhamento Discente de Bolsas e Egressos: a. Mestranda Jeanine Schütz Cardoso 34 

Teófilo solicita prorrogação de prazo, para conclusão do curso, pelo período de 4 meses. 35 

Solicitação aprovada; b. Mestrando José Ribamar Soares Neto solicita prorrogação de prazo, 36 

para conclusão do curso, pelo período de 4 meses. Solicitação indeferida. A comissão de 37 

acompanhamento discente solicita novo cronograma com maior detalhamento das etapas, 38 

especificamente destacando os resultados que ainda precisam ser gerados e considerando o 39 
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prazo regimental para entrega do documento para a banca avaliadora. Este pedido se justifica 40 

pela informação apresentada na justificativa de que o mestrando ainda tem análises para 41 

realizar, encontra-se em outro estado e está com um vínculo empregatício de 40 horas. Desta 42 

forma, a Comissão sugere que o novo cronograma contemple um prazo de, por exemplo, 6 43 

meses de prorrogação para compensar o tempo limitado de dedicação que o mestrando 44 

apresenta no momento; c. Doutoranda Carla Eliana Davico solicita prorrogação de prazo, para 45 

conclusão do curso, pelo período de 3 meses. Solicitação aprovada; d. Doutorando Natanael 46 

Dantas Farias solicita prorrogação de prazo, para conclusão do curso, pelo período de 4 meses. 47 

Solicitação aprovada; e. Doutoranda Leili Daiane Hausmann solicita prorrogação de prazo, 48 

para conclusão do curso, pelo período de 12 meses. Solicitação aprovada; f. Doutoranda Julia 49 

Fernandez Puñal de Araújo solicita prorrogação de prazo, para o exame de qualificação, pelo 50 

período de 3 meses. Solicitação aprovada, com novo prazo até agosto de 2021; 6. Exame de 51 

qualificação de mestrado – Relatoria: a Coordenação PPGBCD: a. Mestrando Anderson 52 

Padilha da Rocha encaminha, conforme novo prazo aprovado pelo Colegiado, os documentos 53 

referentes à análise do projeto de mestrado e parecer da orientadora. Solicitação aprovada; 54 

7. Palavra discente: Não houve; 8. Outros assuntos: a. Estágio de Docência no PPGBCD: A 55 

Profa. Evelise expressou a importância da realização do Estágio de Docência, independente 56 

do nível (mestrado/doutorado) e de ser bolsista ou não. Esse estágio está contemplado nos 57 

Objetivos e na Missão do PPGBCD, razão da sua importância. Os membros deste Colegiado 58 

concordam que todos os pós-graduandos devem realizar o Estágio de Docência. A Profa 59 

Evelise irá ressaltar essa importância para os demais docentes e discentes do PPGBCD; b. Foi 60 

comunicada a necessidade de reeditar o Programa de Solidariedade no PPGBCD. A 61 

Representação Discente irá auxiliar na elaboração e envio de um novo formulário para os 62 

discentes; c. A Profa Evelise lembrou que em agosto/2021 haverá eleição para a Coordenação 63 

do PPGBCD e ressaltou a importância de se mapear os docentes para essa função. Assim, na 64 

próxima reunião de Colegiado, agendada para o dia  13/07, esse assunto voltará a ser discutido 65 

como ponto de pauta. Sem nada a acrescentar, a Profa. Evelise Maria Nazari encerrou a 66 

reunião às 17:25h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 67 

assinada pela Presidente do Colegiado e pela Secretária. Florianópolis, 21 de junho de 2021.  68 
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