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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 09/2021/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

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

DIA 21/09/2021, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 09/2021/PPGBCD. 

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

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): Geisson Marcos Nardi, Juliana Dal-4 

Ri Lindenau, Luísa Damazio Rona Pitaluga, Ricardo Castilho Garcez, Yara Costa Netto Muniz  5 

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

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

ausência das Professoras Andrea Rita Marrero e Claudia Beatriz Nedel Mendes de Aguiar. Em 8 

seguida, agradeceu aos membros da antiga composição do Colegiado e deu as boas vindas 9 

aos novos membros do Colegiado, Profa Claudia Beatriz Nedel Mendes de Aguiar e Ricardo 10 

Castilho Garcez e então questionou se havia alguma inclusão de pauta. Após a inclusão de 11 

um ponto, a pauta foi aprovada por unanimidade e, em seguida, deu-se início: 1. Informes: 12 

a. A disciplina de Biologia do Desenvolvimento teve o seu início em 21/09 e conta com 17 13 

discentes matriculados, dos quais 02 são matrículas de estudantes externos ao PPGBCD; b. 14 

Encontro Anual da Rede de Educação e Ciência RNEC: acontecerá nos dias 01/10 (para todo 15 

o público) e 02/10 (para os credenciados na RNEC); c. A comissão de seleção do PPGBCD 16 

conta com novos membros discentes: Kamila Voges e Nathália Ronconi Zilli Kruger;  d. Curso 17 

de verão do PPGBCD: está sendo planejado com duas palestras, durante o período matutino, 18 

e um mini curso, para o período vespertino. Além disso, foi comunicado que a comissão 19 

organizadora está trabalhando para abrir espaço para uma maior atuação dos pos-20 

graduandos (as); 2. Aprovação das atas de 16/08/2021 e 13/09/2021: Atas aprovadas por 21 

unanimidade; 3. Solicitação de banca – Relatoria: Prof Geisson: a. Doutoranda Carla Eliana 22 

Davico solicita banca para defesa da tese de doutorado para o dia 28/10/2021 às 14:00 h. 23 

Solicitação aprovada por unanimidade; b. Doutorando Natanael Dantas Farias solicita banca 24 

para defesa da tese de doutorado para o dia 05/11/2021 às 14:00 h. Solicitação aprovada 25 

por unanimidade; 4. Solicitação de estágio de docência – Relatoria: Profa Yara: a. 26 

Mestranda Nathali Parise Taufer solicita estágio de docência na disciplina BEG 5203, para o 27 

semestre 2021/2, com um total de 1 crédito. Solicitação aprovada por unanimidade; 5. 28 

Solicitação de validação de créditos – Relatoria: Profa Yara: a. Mestranda Nathali Parise 29 

Taufer solicita a validação de 1 crédito em atividades referente ao curso “Biossegurança em 30 

foco” realizado na Fundação Oswaldo Cruz. Solicitação aprovada por unanimidade; 6. Ajuste 31 

na solicitação de prorrogação de prazo – Relatoria: Profa Juliana: a. Mestranda Marina 32 

Cardoso de Freitas solicita ajuste no cronograma de prorrogação de prazo, para a conclusão 33 

do curso. Solicitação aprovada até 28/02/2022; 7. Solicitação de pós-doutorado – Relatoria: 34 

Profa Andrea: a. Dra. Gabriela Hollmann encaminha seu novo relatório de atividades pós-35 

doc referente ao período de julho/2020 à julho/2021 e plano de trabalho para o próximo 36 

ano; b. Dra. Gabriela Hollmann solicita prorrogação da bolsa pós-doc pelo período de 37 

08/07/2021 à 08/07/2022. Antes da leitura dos dois pareceres emitidos pela relatora, a 38 

professora Evelise se ausentou da reunião, visto que ela é a supervisora da requerente. Na 39 

APROVADA EM 28/10/2021 
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sequência, foi realizada a leitura dos pareceres referentes ao relatório e prorrogação da 40 

bolsa, sendo iniciada a discussão sobre as solicitações da Dra. Gabriela. Apesar da ampla 41 

discussão, os membros do Colegiado não se sentiram  suficientemente esclarecidos para a 42 

votação e, considerando que a relatora não estava presente na reunião,  solicitaram a 43 

retirarada desse ponto de pauta. Esse ponto de pauta voltará a ser discutido na próxima 44 

reunião de colegiado; 8. Pós-doutorado - Atuação e Supervisão: Diante dos últimos 45 

acontecimentos com os estágios de pós-doutorado, os os membros do Colegiado sentiram a 46 

necessidade de discutir a atuação dos (as) pós-doutorandos (as) no PPGBCD, bem como o 47 

papel da supervisão do estágio pós-doutoral. Após ampla discussão sobre o assunto, ficou 48 

definido que alguns docentes estudarão a legislação pertinente e elaborarão uma proposta 49 

para o pós-doutorado no Programa. Isso contribuirá, também, para circunstanciar um 50 

melhor entendimento do colegiado para que possam estabelecer procedimentos de como 51 

aprimorar a supervisão dos (as) pós-doc no Programa; 9. Palavra discente: a. Nos dias 8, 9 e 52 

10 de setembro aconteceu o III Karyokinesis. Foi comunicado que os certificados foram 53 

disponibilizados e que os vídeos estão disponíveis no Youtube. A próxima etapa é concluir os 54 

anais do evento. Ademais, foi comentado que a comissão organizadora recebeu um 55 

feedback de 57 participantes; 10. Outros Assuntos: a. Cronograma de reuniões 2021: 18/10 56 

(pleno), 22/11 (delegado) e 13/12 (delegado). Sem nada a acrescentar, a Profa. Evelise Maria 57 

Nazari encerrou a reunião às 17:03h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata 58 

que, se aprovada, será assinada pela Presidente do Colegiado e pela Secretária. 59 

Florianópolis, 21 de setembro de 2021.  60 
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Profa. Dra. Evelise Maria Nazari 

Presidente 
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Secretária 
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