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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 05/PPGBCD/2013 DO COLEGIADO DELEGADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO
DESENVOLVIMENTO DO DIA 07/08/2013, CONVOCADO PELO EDITAL Nº
005/PPGBCD/2013.
Aos setedias do mês de agosto de dois mil e treze, às 14:15h, no anfiteatro do BEG/CCB,
reuniram-se, presididos pela Profª. Yara Müller, os membros do Colegiado Delegado do
Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do Desenvolvimento – PPG-BCD,
professores: Andrea Trentin, Geison Izídio, Paulo Dias e Ricardo Garcez e o representante
discente Lucas Bittencourt. As Profas. Mabel Cordeiro, Evelise Nazari e Zenilda Bouzon
justificaram suas ausências. Havendo quorum e a pauta tendo sido aprovada,a Profª. Yara
Müller iniciou a reunião. Houve inclusão de um item na pauta. 1. Informes – a )Resultado
Edital FAPESC: profa. Yara relatou que o programa recebeu três novas bolsas da FAPESC,
uma de mestrado e três de doutorado; b) Edital bolsas PEC/PG – profa. Yara informou que
estão abertos os editais para seleção de bolsas PEC/PG do CNPq e CAPES; c) Serviço
voluntário – O colegiado foi informado pela profa. Yara, através da carta resposta da Profa.
Margherita onde a mesma comunicou que não irá renovar a solicitação de serviço voluntário
junto ao programa. Sendo assim o processo será arquivado; d) Vagas para prof. titular de
carreira e titular livre – profa. Yara informou que a PROPG está analisando estes
procedimentos; e) Seminário de integração das PGs – será realizado no período de 25 a 27
de setembro de 2013; f) Curso de inovação em microscopia de luz – o curso será realizado
no mês de agosto; g) Troca de membro de banca de defesa – profa. Yara informou que a
profa. Angélica não poderá participar como membro suplente na composição da banca da
aluna Eliane Zeni, profa. Yara ficará então como suplente; h) Indicação de bolsista de pósdoutorado – profa. Yara informou a indicação da Dra. Renata Pértille como bolsista de PósDoutorado Junior do CNPq, tendo como tutor o prof. Geison Izídio pelo período de 01/07/13
a 30/06/14; 2) Ata – foi aprovada a ata do dia 01/07/2013; 3) Homologações Ad
referendum–a) Banca de mestrado:A banca do aluno Guilherme Debortoli foi composta
pelos Profs. Drs. Ilíada de Souza – BEG/CCB/UFSC (presidente e orientadora), Erick Castelli
– UNESP/Botucatu, Renata Simões – IEP/Núcleo de PG e Pesquisa da Santa Casa de Belo
Horizonte e Dra. Yara Muniz – Pós-doc do PPGBCD/CCB/UFSC como membros titulares e
Geison Izídio – BEG/CCB/UFSC como membro suplente, data da defesa: 02/08/2013; b)
Banca Defesa de Projeto de dissertação de mestrado: A banca da aluna Bruna
Wildemann foi composta pelos Profs. Drs. Juliana Cordeiro – Depto. de Ecologia, Zoologia e
Genética/UFPel, Geison Izidio – BEG/CCB/UFSC e Cláudia Rohde – UFPE como membros
titulares e Prof. Dr. Luis Bizzo – Univali, como membro suplente, data da defesa:
22/07/2013;c) Solicitação de co-orientador: Profa. Angélica solicita a inclusão da coorientação da Profa. Daniela de Toni – BEG/CCB/UFSC para a aluna Bruna Wildemann.
Todos os atos foram homologados pelo colegiado; 4) Solicitação de Defesa de Exame de
Qualificação – prof. Paulo Dias relatou a composição da banca examinadora da aluna Neide
Armiliato, composta pelos Profs. Drs. Andreza de Bem – BQA/CCB/UFSC, Zenilda Bouzon
– BEG/CCB/UFSC e Maria Risoleta Marques – BQA/CCB/UFSC como membros titulares e
Evelise Nazari – BEG/CCB/UFSC como membro suplente, data da defesa: 04/09/2013;5)
Solicitação de Banca para Doutorado – profa. Yara leu o parecer da profa. Evelise, a cerca
da composição da banca examinadora da aluna Cristiane Meneghelli, composta pelos Profs.
Drs. Paulo Dias – BEG/CCB/UFSC (presidente e orientador), Antônio Gagliardi – Faculdade
de Ciências Médicas de Santos, Antônio Salatino – Depto. de Botânica/USP, Tânia Pasa –
CIF/CCS/UFSC, Adair dos Santos – CFS/CCB/UFSC, Mabel Cordeiro – MOR/CCB/UFSC,
MSc. Mara Rúbia Romeu Pinto – EPAGRI/Pesca como membros titulares e Profs. Drs.
Márcio da Silva – BEG/CCB/UFSC e Anna Paula Piovezan – UNISUL como membros
suplentes, data da defesa: 11/10/2013; 6) Resultado dos Processos seletivos 2013.2– profa.
Andrea relatou o resultado dos processos seletivos, doutorado: foram selecionados os
candidatos na seguinte ordem de classificação: 1º. Chirle Ferreira, 2º. Gilian Fernando
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Bourckhardt e 3º. Eliane Cristina Zeni; mestrado: 1º. Maria Elisa Corvino, 2º. Gabriela
Karasiak, 3º. Michele Rode, 4º. Christian Paese e 5º. Manuela Cecchini. O colegiado aprovou
os resultados e as atas registrando apenas uma correção no texto das atas, onde se lê:
...crescente..., leia-se ...decrescente ...;7) Solicitação de prorrogação de prazo para defesa
de dissertação– profa. Andrea relatou a solicitação de prorrogação de prazo da aluna Camila
Etcheverria, após discussões o colegiado aprovou por unanimidade e em caráter excepcional,
que a aluna deverá defender sua dissertação até o dia 30/09/13; 8) Proposta de disciplinas de
Tópicos Especiais em Biologia Celular e do Desenvolvimento – Profa. Yara apresentou
uma proposta de ementa para a disciplina de tópicos especiais, após discussões, o colegiado
aprovou o seguinte texto:Avanços nas áreas de conhecimento em Biologia Celular e do
Desenvolvimento. Ferramentas morfológicas, celulares e moleculares para a análise e
interpretação de mecanismos biológicos. Experimentação científica relacionada às diversas
linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do
Desenvolvimento. Número de créditos: 1 a 2, de acordo com o númerode horas em que será
ministrada; 9) Apresentação proposta disciplina de seminários – prof. Geison relatou as
discussões feitas pela comissão. O colegiado decidiu que a disciplina será seminários I para o
curso de mestrado com dois (2) créditos e seminários II para o curso de doutorado com quatro
(4) créditos. A secretaria deverá colocar no site do programa informação que a matrícula,
nestas disciplinas, deverão ser renovadas a cada semestre, sendo que o crédito e conceito será
atribuído no final do curso, ou seja, mestrado em dois (2) anos e doutorado em quatro (4)
anos; 10) Normas de avaliação dos projetos de pesquisa– quanto a este item de pauta o
colegiado resolveu que os docentes irão discutir melhor e apresentar sugestões e o assunto
retornará à reunião; 11) Avaliação discente das disciplinas do Programa – o coordenação
irá resgatar com os alunos o formulário existente e fará sugestões aos docentes e discentes. O
assunto será pauta da próxima reunião; 12) Organização da reunião do colegiado pleno – o
colegiado decidiu convocar uma reunião do colegiado pleno para a última semana de agosto;
13) Outros Assuntos – a) Bolsas PEC/PG – o colegiado decidiu organizar algumas regras
internas para seleção de candidatos a bolsas PEC/PG como solicitar curriculum documentado,
o candidato deverá ter domínio da língua inglesa, para o candidato ao doutorado será
solicitado um projeto, para o candidato ao mestrado deverá ter domínio de metodologias,
possuírem indicação de pelo menos três pessoas na área para fornecerem informações sobre o
candidato.Sem nada a acrescentar a Profa. Yara Müller encerrou a reunião às 17h17mine eu,
Joice Ferrari, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada pelos presentes.
Florianópolis, 07 de agosto de 2013.
Andrea Trentin ____________________________________________________________
GeisonIzidio ______________________________________________________________
Paulo Dias________________________________________________________________
Ricardo Garcez ____________________________________________________________
Yara Maria R. Müller _________________________________________________________
Lucas Bittencourt ___________________________________________________________
Joice Ferrari da Costa ________________________________________________________

