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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/2022/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

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

DIA 06/05/2022, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 05/2022/PPGBCD. 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, a partir das 08:30h, reuniu-se via 1 

Google 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 3 

presença dos membros, Professores (as): Andrea Rita Marrero, Claudia Beatriz Nedel 4 

Mendes de Aguiar, Yara Costa Netto Muniz e os representantes discentes Anderson Togni, 5 

Gabriel Vaisam Castro e Maico Roberto Luckmann. A Profa Evelise apresentou as 6 

justificativas de ausência docente. Havendo quórum, a presidente cumprimentou a todos e 7 

questionou se havia alguma inclusão de pauta. Foi incluída na pauta a discussão sobre 8 

credenciamento e recredenciamento. Após a inclusão, a pauta foi aprovada por 9 

unanimidade e, em seguida, deu-se início: 1. Informes: a. Mestrando Elvis Paulo da Silva 10 

solicitou o trancamento pelo período de 12 meses; b. Doutoranda Vanessa da Silva de Castro 11 

solicitou o trancamento pelo período de 12 meses; c. Comunicou-se que o regimento do 12 

Programa foi enviado a PROPG, porém, retornou com parecer para correções. Essas 13 

correções serão providenciadas em breve, e o SPA será devolvido ao CAP/PROPG; d. Edital 14 

pós-doc estratégico da CAPES: a coordenadora elaborou e enviou projeto que prevê duas 15 

bolsas de dois anos cada, sendo uma cota com início para 2022 e outra para 2023. O 16 

resultado será divulgado pela CAPES a partir de 31/08 e a bolsa estará disponível para 17 

implementação em setembro; e. A CAPES liberou bolsas emergenciais (que são da 18 

instituição). Essas bolsas ainda não chegaram na UFSC, mas, a PROPG está preparando um 19 

edital para concorrência interna; f. Foi informado que a CPG aprovou, na última reunião, 20 

possibilidade de oferta de disciplina 100% remota para 2022/2; g. IV Simpósio Karyokinesis 21 

acontecerá entre os dias 25 a 27/10. Será realizado no formato presencial, mas contará com 22 

palestrante externo, de forma remota. O evento será realizado no auditório do CCB; 2. 23 

Aprovação das atas de 21/03/2022 e 28/03/2022: Atas aprovadas por unanimidade; 3. 24 

Homologação dos atos ad referendum: a. Doutoranda Kamila Voges solicita estágio de 25 

docência na disciplina BEG 7034, para o semestre 2022/1, com um total de 1 crédito. Ato ad 26 

referendum homologado por unanimidade; b. Doutoranda Julia Fernandez Puñal de Araújo 27 

solicita estágio de docência na disciplina BEG 7105, para o semestre 2022/1, com um total 28 

de 1 crédito. Ato ad referendum homologado por unanimidade; 4. Solicitação de banca – 29 

Relatoria: Profa Juliana Dal-Ri Lindenau: a. Doutorando Rafael Kremer solicita banca para 30 

qualificação da tese de doutorado para o dia 27/05/2022 às 13:30 h. Solicitação aprovada 31 

por unanimidade; 5. Solicitação de prorrogação de prazo – Relatoria: Profa Claudia B Nedel 32 

Mendes de Aguiar: a. Mestrando Anderson Padilha da Rocha solicita prorrogação de prazo, 33 

pelo período de 5 meses, para a conclusão do curso. Solicitação aprovada por unanimidade; 34 
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b. Mestranda Jeniffer Dias Aguiar solicita prorrogação de prazo, pelo período de 7 meses, 35 

para a conclusão do curso. Solicitação aprovada por unanimidade; c. Mestranda Méllanie 36 

Amanda Silva Ferreira solicita prorrogação de prazo, pelo período de 5 meses, para a 37 

conclusão do curso. Solicitação aprovada por unanimidade; d. Mestranda Iara Carolini 38 

Pinheiro solicita prorrogação de prazo, pelo período de 5 meses, para a conclusão do curso. 39 

Solicitação indeferida. Novo cronograma, que inclua a redação do artigo científico, será 40 

solicitado à requerente para nova apreciação; e. Mestranda Camila Santos de Souza solicita 41 

prorrogação de prazo, pelo período de 5 meses, para a conclusão do curso. Solicitação 42 

aprovada por unanimidade; 6. Solicitação de estágio pós-doutoral – Relatoria: Profa. 43 

Andrea Marrero: a. Dra. Gabriela Hollmann solicita a finalização do estágio pós-doutoral e 44 

emissão do certificado pelo período de 01/07/2019 à 01/07/2021. Solicitação aprovada por 45 

unanimidade; 7. Situação acadêmica - Gleicierle Rodrigues Paiva – Relatoria: Profa Yara 46 

Costa Netto Muniz: A mestranda teve impedimento de processamento de matrícula por 47 

apresentar duas reprovações em disciplinas, tendo sua matricula automaticamente 48 

cancelada, como prevê a RN 154/2021/UFSC, que rege a PG na UFSC. A mestranda solicitou 49 

reconsideração, através de carta ao Colegiado. Após ampla discussão sobre o assunto, a 50 

relatora foi de parecer não favorável ao pedido de processamento da matrícula da discente, 51 

visto que há legislação clara que define que a reprovação em duas disciplinas levará ao 52 

desligamento do estudante no PPGBCD, impedindo assim processamento de matrícula. O 53 

parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Ainda, salientou-se 54 

que a estudante pode reingressar no PPGBCD através de novo processo seletivo e validação 55 

de disciplinas cursadas e aprovadas; 8. Credenciamento e Recredenciamento: Após 56 

discussão sobre a atual situação dos credenciamentos de docentes do PPGBCD, ficou 57 

definido que ainda no mês de maio serão apreciados os pedidos de recredenciamento. As 58 

discussões sobre a nova norma de re/credenciamento deverão ser finalizadas até junho para 59 

que possa ser encaminhada para a aprovação da CPG. Somente com a nova norma aprovada 60 

é que será elaborado edital para novos credenciamentos no Programa; 9. Fala da 61 

representação discente: Não houve; 10. Outros assuntos: Não houve. Sem nada a 62 

acrescentar, a Profa. Evelise Maria Nazari encerrou a reunião às 10:00h e eu, Maria Eduarda 63 

Fernandes, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidente do 64 

Colegiado e pela Secretária. Florianópolis, 06 de maio de 2022. 65 

       

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Evelise Maria Nazari 

Presidente 
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__________________________________ 

Maria Eduarda Fernandes 

Secretária 
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