
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 06/PPGBCD/2013 DO COLEGIADO DELEGADO DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO 
DESENVOLVIMENTO DO DIA 23/09/2013, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 
006/PPGBCD/2013. 
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e treze, às 14:20h, na sala 08/MIP, 1 
reuniram-se, presididos pela Profª. Yara Müller, os membros do Colegiado Delegado do 2 
Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento – PPG-BCD, 3 
professores:Geison Izídio, Andrea Trentin, Evelise Nazari, Mabel Cordeiro, Ricardo Garcez, 4 
Zenilda Bouzon  e a representante discente Luciane Nezzi. Havendo quorum e a pauta tendo 5 
sido aprovada, a Profª. Yara Müller iniciou a reunião. Houve inclusões de itens na pauta. 1. 6 
Informes – Profa. Yara relatou os seguintes informes: a) Prof. Miguel Guerra, orientador da 7 
doutoranda Gladys Renner, está afastado da UFSC até março de 2014, de modo que  a co-8 
orientadora da aluna, Profa. Neusa Steiner finalizará a orientação da tese. b) Na reunião da 9 
CPPG-CCB realizada em 13/09, aconteceram as apresentações dos PPGs, com o intuito de 10 
haver maior entrosamento entre os programas c) Simpósio das PGs do CCB – ocorrerá no 11 
período de 25 a 27 de setembro. 2. Apreciação da ata – a ata do dia 07/08/13 foi aprovada, 3. 12 
Solicitações de Banca para exames de qualificação – Prof. Geison relatou as seguintes 13 
bancas: Fernanda Melo - composta pelos Profs. Drs. Mabel Cordeiro, presidente -14 
MOR/CCB/UFSC, RodrigoLeal – BQA/CCB/UFSC e Ricardo Garcez – BEG/CCB/UFSC 15 
como membros titulares e Profa. Dra. Evelise Nazari – BEG/CCB/UFSC como membro 16 
suplente, devendo a aluna apresentar o formulário corrigido e com a indicação da data da 17 
defesa. O colegiado também aprovou a banca da Viviane Polli – composta pelos Profs. Drs. 18 
Eliane Goldfeder – MOR/CCB/UFSC, Evelise Nazari – BEG/CCB/UFSC, Gecione Neckel - 19 
FAR/CCS/UFSC como membros titulares e Profa. Dra. Andrea Trentin – BEG/CCB/UFSC 20 
como membro suplente, a data da defesa será marcada posteriormente. 4. Solicitação de 21 
banca examinadora de mestrado – Prof. Geison relatou a banca da aluna Camila 22 
Echeverria, composta pelos Profs. Drs. Márcio da Silva – orientador, presidente – 23 
BEG/CCB/UFSC, Eliane Goldfeder – MOR/CCB/UFSC, Ilíada de Souza – BEG/CCB/UFSC, 24 
Cristine Bressan – BEG/CCB/UFSC como membros titulares e Profa. Dra. Mabel Cordeiro – 25 
MOR/CCB/UFSC como membro suplente, data da defesa: 26/09/13. A profa. Zenilda relatou 26 
a banca da aluna Ruth Gaspar composta pelos Prof. Drs. Luciane Perazzolo – orientador, 27 
presidente – BEG/CCB/UFSC, Margherita Barracco – BEG/CCB/UFSC, Edemar Andreatta – 28 
AQI/CCA/UFSC e Ricardo Garcez – BEG/CCB/UFSC como membros titulares.Data da 29 
defesa: 23/10/13. Quanto ao membro suplente a orientadora deverá encaminhar outro nome, 30 
pois o sugerido que foi a Profa. Dra. Yara Muniz não é vinculada ao programa de PG. O 31 
colegiado aprovou a banca com esta pendência. 5. Validação de créditos – Lucas 32 
Bittencourt – relatoras Profas. Mabel e Evelise. Solicitação de validação de atividades 33 
realizadas no âmbito da Bolsa Reuni como Estágio de Docência, sendo o parecer da relatora 34 
desfavorável ao pedido (Profa. Mabel). Assim, o colegiado indeferiu a solicitação, pois as 35 
atividades realizadas são inerentes ao compromisso da bolsa. A Profa. Evelise relatou a 36 
solicitação de validação de créditos do mestrando Lucas Bittencourt, referente à orientação 37 
de aluno de Iniciação Científica. Considerando a atividade realizada, o colegiado aprovou um 38 
(1) crédito na disciplina Programa de orientação de alunos de IC. 6. Retificação da ata – na 39 
ata do dia 28/03/13 não constou o assunto relativo ao esclarecimento solicitado pela Câmara 40 
de PG, sobre o recredenciamento da Profa. Ilíada Rainha de Souza, que não atendeu aos 41 
requisitos exigidos pelas normas do programa. Sendo assim, a professora continuará atuando 42 
no programa para fins de conclusão das orientações em andamento. 7. Credenciamento–43 
Profa. Andrea leu os pareceres da comissão de credenciamento e recredenciamento do 44 
programa a respeito das solicitações: do Prof. Giordano Calloni para orientar doutorado. O 45 
colegiado aprovou a solicitação do professor como docente permanente, nível doutorado para 46 
o período de agosto de 2013 a setembro de 2015, da Profa. Evelise Nazari, para orientar 47 
doutorado. O colegiado aprovou a solicitação da professora como docente permanente, nível 48 



doutorado para o período de agosto de 2013 a setembro de 2015. 8. Bancas de defesa de 49 
projeto de dissertação – Profa. Yara relatou as seguintes solicitações dos alunos: Fernando 50 
Mazur, composta pelos Profs. Drs. Mauricio Cunha – BQA/CCB/UFSC, Andrea Marrero – 51 
BEG/CCB/UFSC e Ana Rodriguez – BQA/CCB/UFSC como membros titulares e Dra. 52 
Renata Pértile – PPGBCD/CCB/UFSC como membro suplente. Data da defesa: 53 
21/10/13;Daniela Coelho, composta pelos Profs. Drs. Mabel Cordeiro – MOR/CCB/UFSC, 54 
Michelle Biz – MOR/CCB/UFSC, Eliane Goldfeder – MOR/CCB/UFSC e Ricardo Garcez – 55 
BEG/CCB/UFSC como membros titulares e Profa. Dra. Beatriz Veleirinho – CCA/UFSC 56 
como membro suplente. Data da defesa: 31/10/13; Emily Justino, composta pelos Profs. Drs. 57 
Edemar Andreatta – AQI/CCA/UFSC, Ricardo Garcez – BEG/CCB/UFSC e André Pitaluga – 58 
DBBM/FIOCRUZ como membros titulares e Profa. Dra. Margherita Barracco – 59 
BEG/CCB/UFSC como membro suplente. Data da defesa: 01/11/13; Luciane Nezzi, 60 
composta pelos Profs. Drs. Silvana Allodi (consultora ad hoc) – Instituto de Biofísica/UFRJ, 61 
Paulo Fernando Dias – BEG/CCB/UFSC e Eder Schmidt – PPGBCD/CCB/UFSC como 62 
membros titulares e Profa. Dra. Yara Müller – BEG/CCB/UFSC como membro suplente. 63 
Data da defesa: 16/10/13; Heloisa da Silva, composta pelos Profs. Drs. Cintia de Barros 64 
(consultora ad hoc) – UFRJ, Mabel Cordeiro – MOR/CCB/UFSC e Rafael da Rosa – 65 
BEG/CCB/UFSC como membros titulares e Dra. Karoline Bianchini como membro suplente. 66 
Data da defesa: 11/10/13; Thaline de Quadros, composta pelos Profs. Drs. Viviane Glaser – 67 
UFSC/Campus de Curitibanos, Giordano Calloni – BEG/CCB/UFSC e Carlos Silva – 68 
BQA/CCB/UFSC como membros titulares e Dr. Dib Ammar – PPGBCD/CCB/UFSC como 69 
membro suplente. Data da defesa: 18/10/13; Nathacha Baretto, composta pelos Profs. Drs. 70 
Maristela Campos – Laboratório Clínico Neurogene, Yara Müller – BEG/CCB/UFSC e Yara 71 
Muniz – BEG/CCB/UFSC como membros titulares e Profa. Dra. Ilíada de Souza – 72 
BEG/CCB/UFSC como membro suplente. Data da defesa: 14/10/13; Lúcia Acunã, composta 73 
pelos Profs. Drs. Antonio Carobrez – FMC/CCB/UFSC, Giordano Calloni – 74 
BEG/CCB/UFSC e Evelise Nazari – BEG/CCB/UFSC como membros titulares e Dra. Renata 75 
Pértile – PPCBCD/CCB/UFSC como membro suplente. Data da defesa: 07/11/13 e Luan 76 
Oliveira, composta pelos Profs. Drs. Maristela Campos – Laboratório Clínico Neurogene, 77 
Yara Müller – BEG/CCB/UFSC e Yara Muniz – BEG/CCB/UFSC como membros titulares e 78 
Profa. Dra. Ilíada de Souza – BEG/CCB/UFSC como membro suplente. Data da defesa: 79 
14/10/13. O colegiado aprovou as bancas, faltando apenas do aluno Yago da Silva que deverá 80 
ser aprovado Ad referendum; 9. Prorrogação de prazo–Profa. Zenilda relatou a solicitação 81 
de quarenta e sete dias (47) de prorrogação de prazo, a contar do dia 08/09/13 da aluna Ruth 82 
Gaspar. Após discussões o colegiado aprovou a solicitação e lembra que logo após as 83 
reuniões do colegiado as decisões tomadas em reunião são divulgadas, desta forma os 84 
interessados podem tomar ciência dos resultados. Profa. Zenilda relatou as seguintes 85 
solicitações de prorrogação de prazo das doutorandas: Sandra Torres, por um período de seis 86 
(6) meses a partir de 02/09/13 e Talita Jeremias por cinco (5) meses a partir de 01/10/13. O 87 
colegiado aprovou as solicitações com as seguintes notificações: a) recomenda fortemente, 88 
que a redação da tese seja concluída o mais breve possível, b) que de acordo com o regimento 89 
do programa, assim que obtenha o aceite de um artigo, proceda aos trâmites necessários para a 90 
defesa imediata da tese, c) no que tange as normas de avaliação, destaca que ao extrapolar o 91 
prazo de quarenta e oito meses este fato tem um reflexo negativo imediato junto a CAPES. 92 
Lembramos que de acordo com a legislação vigente, caso não ocorra à defesa da tese até 93 
fevereiro de 2014, as doutorandas serão automaticamente desligadas do programa. Quanto a 94 
solicitação da doutoranda Lia Back em prorrogar seu prazo de defesa por 6 (seis) meses o 95 
colegiado decidiu retornar a documentação a aluna, pois a mesma está com insuficiência de 96 
créditos e solicita esclarecimento quanto a inclusão do artigo aceito como parte da tese; 10. 97 
Normas de avaliação dos projetos de mestrado – a coordenação encaminhará o arquivo 98 
com proposta de texto para que os docentes façam suas sugestões, sendo que este assunto será 99 
discutido na próxima reunião. Sem nada a acrescentar a Profa. Yara Müller encerrou a reunião 100 



às 17h44 min e eu, Joice Ferrari, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada pelos 101 
presentes.  Florianópolis, 23 de setembro de 2013. 102 
Andrea Trentin ____________________________________________________________ 103 
Evelise Nazari_____________________________________________________________ 104 
Geison Izidio ______________________________________________________________ 105 
Mabel Cordeiro ____________________________________________________________ 106 
Ricardo Garcez ____________________________________________________________ 107 
Zenilda Bouzon _____________________________________________________________ 108 
Yara Maria R. Müller _________________________________________________________ 109 
Luciane Nezzi _____________________________________________________________ 110 
 111 
Joice Ferrari da Costa ________________________________________________________ 112 


