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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11/2021/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

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

DIA 28/10/2021, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 11/2021/PPGBCD. 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, a partir das 09:00h, reuniu-1 

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

Celular e do Desenvolvimento (PPGBCD), sob a presidência da Profa. Yara Costa Netto Muniz  3 

e com a presença dos membros, Professores (as): Andrea Rita Marrero, Claudia Beatriz 4 

Nedel Mendes De Aguiar, Geisson Marcos Nardi, Juliana Dal-Ri Lindenau, Luísa Damazio 5 

Rona Pitaluga, Ricardo Castilho Garcez, e os representantes discentes Bernardo Perin Cima, 6 

Karynne Lins de Brito e Nathali Parise Taufer. Havendo quórum, a vice-presidente 7 

cumprimentou a todos e questionou se havia alguma inclusão de pauta. Sem inclusões, a 8 

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

informado que a coordenação tem discutindo, junto com a RD, diversas ações para 10 

aprimorar a identidade do PPGBCD com relação às defesas; b. No dia 29/10 acontecerá o 11 

primeiro BCDay; c. Foi comunicado que a PROPG encaminhou as versões preliminares das 12 

propostas de Calendário Acadêmico Referencial da Pós-Graduação Stricto Sensu de 2022 e 13 

de Resolução Normativa sobre a elaboração dos cronogramas dos cursos ofertados 14 

referente ao ano letivo de 2022; d. A RD comunicou sobre o final do mandato dos atuais 15 

representantes discentes (fevereiro/22). Eles estão em busca de novos representantes para 16 

que possam fazer uma transição tranquila até o início do ano que vem; 2. Aprovação das 17 

atas de 21/09/2021: Ata aprovada por unanimidade; 3. Solicitação de banca – Relatoria: 18 

Profa. Cláudia: a. Mestranda Jeanine Schütz Cardoso Teófilo solicita banca para defesa da 19 

dissertação de mestrado para o dia 06/12/2021 às 09:00 h. Solicitação aprovada por 20 

unanimidade; b. Doutoranda Leili Daiane Hausmann solicita banca para defesa da tese de 21 

doutorado para o dia 26/11/2021 às 14:00 h. Solicitação aprovada por unanimidade; 4. 22 

Solicitação de estágio de docência – Relatoria: Profa. Luísa: a. Mestranda Tainara 23 

Fernandes de Mello solicita estágio de docência na disciplina MED 7001, para o semestre 24 

2021/2, com um total de 2 créditos. Solicitação aprovada por unanimidade; 5. Solicitação de 25 

prorrogação de prazo – Relatoria: Profa. Juliana (a, d, e); Profa. Yara (b, c): a. Mestranda 26 

Amanda Carvalho de Barros solicita prorrogação de prazo, pelo período de 3 meses, para a 27 

conclusão do curso. Solicitação aprovada por unanimidade; b. Mestrando Luan Viana Santin 28 

solicita prorrogação de prazo, pelo período de 4 meses, para a conclusão do curso. 29 

Solicitação aprovada por unanimidade; c. Doutoranda Priscilla Barros Delben solicita 30 

prorrogação de prazo, pelo período de 3 meses, para a conclusão do curso. Solicitação 31 

aprovada por unanimidade; d. Doutoranda Mari Dalva Staffen solicita prorrogação de prazo, 32 

pelo período de 12 meses, para a conclusão do curso. Solicitação aprovada por 33 

unanimidade; e. Doutoranda Clisten Fátima Staffen solicita prorrogação de prazo, pelo 34 

período de 12 meses, para a conclusão do curso. Solicitação aprovada por unanimidade; 6. 35 

Solicitação de serviço voluntário – Relatoria: Prof. Geisson: a. Professora Zenilda Laurita 36 

Bouzon solicita apreciação do relatório de atividades referentes ao serviço voluntário da 37 

UFSC, processo 23080.032203/2017-74, junto ao PPGBCD. Após leitura do parecer favorável 38 

à solicitação, o colegiado aprovou por unanimidade a solicitação da requerente; b. 39 
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Professora Zenilda Laurita Bouzon solicita novo serviço voluntário na UFSC, processo 40 

23080.041906/2021-70, junto ao PPGBCD. Após leitura do parecer favorável à solicitação, o 41 

colegiado aprovou por unanimidade a solicitação da requerente; 7. Cronograma PPG 2022 – 42 

Apreciação para discussão e sugestões à PROPG – Relatoria: Coordenação: a. Foi discutida 43 

a proposta preliminar encaminhada de calendário da PG 2022. Ao final da discussão foi 44 

apresentada uma nova proposta, considerando o calendário acadêmico de graduação 2021 e 45 

as propostas de calendário 2022 que foram apresentadas em reunião do CCB. Em virtude da 46 

portaria  N. 194/2019/GR que estabelece que as férias dos docentes devem ser programadas 47 

em períodos de recesso acadêmico, o colegiado entendeu que isso não será possível, com a 48 

proposta apresentada, visto que o calendário 2021 da Graduação encerra-se apenas em 49 

março, como possibilidade de início 2021. Assim, a sugestão do PPGBCD, para curso 50 

semestral seria: 2022-1 → início em 04/04 - fim em 15/07 e 2022-2 → início em 08/08 - fim 51 

em 18/11 (15 semanas) (3 semanas de recesso no meio do ano, que apresentam mais 52 

chance de coincidir com o recesso da graduação e ainda o início 2022-2 poderia ser 53 

atrasado). Essa proposta será encaminhada à reunião da CPG que acontecerá no próxima 54 

sexta-feira, dia 29/10; 8. Solicitação de pós-doutorado – Relatoria: Profa Andrea: a. Dra. 55 

Gabriela Hollmann solicita prorrogação da matrícula pós-doc pelo período de 08/07/2021 à 56 

08/07/2022. Após leitura do parecer, que foi favorável à solicitação da requerente, o 57 

colegiado discutiu amplamente sobre o assunto e realizou os seguintes encaminhamentos: i) 58 

votação do parecer favorável à solicitação. Parecer rejeitado por unanimidade; ii) solicitação 59 

de um novo parecer incluindo novas informações após discussão realizada na data de hoje. 60 

Aprovado por unanimidade. Dessa maneira, este assunto voltará a ser discutido na próxima 61 

reunião de colegiado; 9. Renovação de bolsa pós-doc para a Dra. Gabriela Hollmann - 62 

Relatoria: Profa Andrea: Após leitura do parecer, que foi desfavorável à renovação da bolsa 63 

PNPD, o colegiado discutiu e aprovou, por unanimidade, o parecer da relatora. Portanto, a 64 

bolsa PNPD não será renovada para a pós-doutoranda; 10. Solicitação de validação de 65 

créditos – Relatoria: Prof. Ricardo: a. Doutoranda Sabrina Fernandes Cardoso solicita a 66 

validação de 18 créditos referentes às disciplinas cursadas no mestrado – PPGBCD/UFSC. 67 

Item retirado de pauta. Essa solicitação será deliberada na próxima reunião de colegiado; 11. 68 

Demandas de disciplinas 2022 – Relatoria: Coordenação: Item retirado de pauta. Esse 69 

assunto será deliberado na próxima reunião de colegiado; 12. Palavra discente: não houve; 70 

13. Outros Assuntos: não houve. Sem nada a acrescentar, a Profa. Yara Costa Netto Muniz 71 

encerrou a reunião às 12:38h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que, se 72 

aprovada, será assinada pela Presidente do Colegiado e pela Secretária. Florianópolis, 28 de 73 

outubro de 2021.  74 

 

 

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Yara Costa Netto Muniz  

Vice-presidente 
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Maria Eduarda Fernandes 

Secretária 
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