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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 01/2022/PPGBCD DO COLEGIADO DELEGADO DO 

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

DIA 21/02/2022, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 01/2022/PPGBCD. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, a partir das 14:00h, 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 presença dos 3 

membros, Professores (as): Claudia Beatriz Nedel Mendes de Aguiar, Geisson Marcos Nardi, Juliana 4 

Dal-Ri Lindenau, Ricardo Castilho Garcez, Yara Costa Netto Muniz e os representantes discentes 5 

Anderson Togni, Gabriel Vaisam Castro, Isabela Farias Macedo e Maico Roberto Luckmann Rodrigues 6 

da Silva. A Profa Evelise justificou a ausência da Profa Andrea Marrero. Havendo quórum, a 7 

presidente cumprimentou a todos e questionou se havia alguma inclusão de pauta. Não houve 8 

inclusão de item e foi feita a retirada do item 8, pela ausência da relatora. A pauta com modificação 9 

foi aprovada por unanimidade e, em seguida, deu-se início:  1. Informes: a. A coordenação do PGBCD 10 

deu as boas-vindas aos novos representantes discentes do colegiado delegado, sendo eles: Maico 11 

Roberto Luckmann Rodrigues da Silva, Gabriel Vaisam Castro, Anderson Togni e Isabela Farias 12 

Macedo; b. Foi comunicado que as bolsas FAPESC foram implementadas no início do mês de 13 

fevereiro; c. Bolsas SAAD: comunicou-se que o edital está aberto e que a coordenação fará o 14 

ecaminhamento dos nome dos estudantes elegíveis para esse edital; d. Bolsas Uniedu: foi informado 15 

que o edital está em andamento e que, para esse tipo de bolsa, a inscrição é de responsabilidade do 16 

pós-graduando; e. Credenciamento docente: a prorrogação dos atuais credenciamentos foi aprovada 17 

até maio do presente ano; f. Foi informado sobre o trabalho que vem sendo realizado pela comissão 18 

que está tratando da atualização e elaboração de um novo regimento que vai servir como modelo 19 

para os PPGs do CCB; g. Dados do curso de verão 2022: o curso contou com 592 inscritos e arrecadou 20 

R$ 4.297,62. Desse valor, uma parte foi disponibilizada para os próximos eventos da PG e o restante 21 

foi doado para duas instituições; h. A coordenação solicitou, aos representantes discentes, que 22 

reforcem a consulta com os discentes com o intuito de identificar possíveis elegíveis para o edital 23 

Uniedu; i. Edital FAPESC: está aberto para financiamento de eventos para o ano de 2022. Os 24 

representantes discentes preencherão um formulário para se inscreverem e concorrerem ao valor 25 

estipulado pelo presente edital; 2. Aprovação da ata de 15/12/2021: Ata aprovada por unanimidade; 26 

3. Homologação dos atos ad referendum, referente a ajustes necessários na composição das 27 

bancas: a. Doutoranda Priscilla Barros Delben solicita banca para defesa da tese de doutorado para o 28 

dia 03/03/2022 às 14:00 h. Ato ad referendum homologado por unanimidade; b. Mestranda Marina 29 

Cardoso de Freitas solicita banca para defesa da dissertação de mestrado para o dia 17/02/2022 às 30 

13:00 h. Ato ad referendum homologado por unanimidade; c. Doutoranda Julia Fernandez Puñal de 31 

Araújo solicita banca para qualificação da tese de doutorado para o dia 11/02/2022 às 14:00 h. Ato 32 

ad referendum homologado por unanimidade; 4. Homologação do processo seletivo M e D – 33 

Relatoria: Prof. Geisson:  O professor Geisson fez a leitura da ata emitida pela comissão de seleção e 34 

foram listados os candidatos aprovados neste processo seletivo. Após discussão sobre o desempenho 35 

dos candidatos e andamento do processo de seleção, o Colegiado homologou o resultado final 36 

destes processos seletivos; 5. Solicitação de coorientação – Relatoria:  Profa. Yara: a. Mestranda 37 
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Vitória Hirdes Glenzel solicita coorientação Profª Drª Andreia Carina Turchetto Zolet. Solicitação 38 

aprovada por unanimidade; 6. Solicitação de prorrogação de prazo – Relatoria: Profa. Juliana: a. 39 

Mestranda Gabriela Pinto Guimarães solicita prorrogação de prazo, pelo período de 6 meses, para a 40 

conclusão do curso. Solicitação aprovada por unanimidade; b. Mestrando João Victor Krüger Pinto 41 

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

aprovada por unanimidade; c. Mestrando José Ribamar Soares Neto solicita prorrogação de prazo, 43 

pelo período de 6 meses, para a conclusão do curso. Solicitação aprovada por unanimidade; d. 44 

Doutoranda Kamila Voges solicita prorrogação de prazo, pelo período de 12 meses, para a 45 

qualificação da tese de doutorado. Parecer da relatora favorável à prorrogação por 6 meses. O 46 

parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; e. Doutorando Tiago 47 

Fernando Chaves solicita prorrogação de prazo, pelo período de 7 meses, para a conclusão do curso. 48 

Solicitação aprovada por unanimidade; 7. Solicitação de validação de créditos – Relatoria: Profa. 49 

Cláudia: a. Doutoranda Giuliam Kátia Strücker solicita a validação de 1 crédito em atividades para a 50 

participação da Comissão Organizadora do II Karyokinesis Symposium (04/11/2020 a 07/11/2020 - 51 

carga horária total de 30 horas) e para a participação da Comissão Organizadora do VII Curso de 52 

Férias: Explorando a Ciência (09/12/2019 a 12/12/2019 - carga horária total de 22 horas). Solicitação 53 

aprovada por unanimidade; b. Doutoranda Giuliam Kátia Strücker solicita a validação de 1 crédito 54 

para a coorientação de estudante de Iniciação Científica (IC). Solicitação aprovada por unanimidade; 55 

9. Programação das disciplinas semestre 2022.1 – Relatoria: Coordenação PPG: Foi aprovada a 56 

oferta das disciplinas obrigatórias de Seminários, Biologia Celular e Biologia Molecular e da disciplina 57 

eletica de Tópicos Especiais: Introdução ao PPGBCD. A Profa Franceli Kulcheski fara a organização da 58 

carga horária do semestre 2022.1; 10. Nova Comissão de credenciamento/recredenciamento – 59 

Relatoria: Coordenação PPG: Após a aprovação do novo regimento do PPG, a coordenação irá 60 

compor a Comissão de credenciamento/recredenciamento; 11. Palavra discente: não houve; 12. 61 

Outros Assuntos: não houve. Sem nada a acrescentar, a Profa. Evelise Maria Nazari encerrou a 62 

reunião às 17:35h e eu, Maria Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que, se aprovada, será 63 

assinada pela Presidente do Colegiado e pela Secretária. Florianópolis, 21 de fevereiro de 2022. 64 

     

 

___________________________________ 

Profa. Dra. Evelise Maria Nazari 

Presidente 

 

 

__________________________________ 

Maria Eduarda Fernandes 

Secretária 
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