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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 07/PPGBCD/2013 DO COLEGIADO DELEGADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO
DESENVOLVIMENTO DO DIA 29/10/2013, CONVOCADO PELO EDITAL Nº
009/PPGBCD/2013.
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e treze, às 14:20h, na sala
08/MIP, reuniram-se, presididos pela Profª. Yara Maria Rauh Muller, os membros do
Colegiado Delegado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e do
Desenvolvimento – PPG-BCD, professores: Andrea Trentin, Evelise Nazari, Ricardo Garcez,
e os representantes discentes Christian Louis Bonatto Paese e Emily Bruna Justino.
Justificaram suas ausências as profas. Mabel Rodriguez e Zenilda Bouzon. Havendo quorum e
a pauta tendo sido aprovada, a Profª. Yara Müller iniciou a reunião. Houve inclusões de itens
na pauta. 1. Informes – A Profa. Yara leu os seguintes informes: a) Memo. Circ. no. 10/2013CCB – alteração das datas do calendário de compras (licitações) e o final do exercício
financeiro 2013 e comunicado que o PPG seguirá o calendário da PROPG, que estipula o
prazo até 01/11/2013 para pedidos de compras, b) portarias dos representantes discentes - a
representação discente, presente nesta reunião informou que não foi recebida as novas
portarias, dessa forma ficou acordado que as portarias seriam enviadas tão logo fosse possível,
c) reunião dos coordenadores dos PPG com a PROPG , d) credenciamento do Prof. Paulo
Dias – A Câmara de Pós-Graduação aprovou o credenciamento (nível doutorado) do
professor, a partir de agosto de 2013, e) relatório final de atividades da bolsista Pós-Doc Dra.
Yara Muniz, a apreciação do relatório ficará para próxima reunião, pois será indicado um
relator para análise do relatório; 2. Apreciação da ata – a ata da reunião realizada no dia
23/09/13 foi aprovada; 3. Solicitações de substituição de orientação: 3.1 Ana Paula
Voytena, relatora: Profa. Andréa – conforme relato favorável da Profa. a solicitação foi
aprovada por unanimidade sendo o Prof. Marcelo Maraschin o novo orientador; 3.2 Viviane
Polli, relatora: Profa. Mabel, assunto que será relatado na próxima reunião do Colegiado
Delegado; 4. Solicitação de estágio de docência: Yago Pinto da Silva, relator: prof. Geison
- relatou a solicitação do mestrando realizar a disciplina de Estágio de Docência ( 2 créditos),
no semestre 2013.2 na disciplina CRC7309 - Embriologia e Histologia do Curso de Ciências
Rurais/Campus de Curitibanos/UFSC, e a solicitação foi aprovada por unanimidade; 5.
Solicitação de validação de créditos: Lia Back, relatora: Profa. Evelise - relatou a
solicitação da doutoranda e o Colegiado aprovou dois (02) créditos na disciplina de Programa
de Orientação de Alunos de IC e três (03) créditos na disciplina de Programa de Atividades de
Extensão Universitária. O pedido de validação da disciplina de Vacinas não foi aprovado por
já ter passado mais de sete anos que foi cursada, ferindo assim o Regimento do Programa; 6.
Solicitação de prorrogação de prazo de defesa: profa. Zenilda relatou a solicitação da
doutoranda Lia Back. O colegiado aprovou seis (6) meses, a partir de primeiro de setembro
isto é, até 28/02/2014. Devendo a orientadora e a aluna enviarem o novo cronograma
contendo a data da defesa; 7. Solicitação de defesa de tese: Profa. Zenilda relatou a
solicitação de banca da doutoranda Talita Jeremias, composta pelos Profs. Drs. Andrea
Trentin, presidente e orientadora – BEG/CCB/UFSC, Dilmar Leonardi – Hospital Celso
Ramos, Cláudia Figueiredo – Biotecnologia Farmacêutica/UFRJ, Gabriella Di Giunta –
HU/UFSC, Mabel Cordeiro – MOR/CCB/UFSC, Yara Muller – BEG/CCB/UFSC como
membros titulares e Cláudia Mendes de Aguiar – BEG/CCB/UFSC e Filipe Siqueira –
CCS/UFSC como membros suplentes. A banca foi aprovada, e em caráter excepcional foi
aprovada a defesa para ocorrer no mês de dezembro de 2013, considerando que o final da
gestação está prevista para o mês de fevereiro de 2014, período em que se encerra sua
prorrogação de prazo de doutorado. A exigência regimental de produção científica para a
defesa da tese será considerada para a expedição do diploma; 8. Solicitação de coorientação: a profa. Zenilda relatou a solicitação de inclusão do Dr. Dib Ammar na
coorientação da doutoranda Valquíria Cardoso. O colegiado aprovou por unanimidade; 9.
Solicitação de serviço voluntário: Profa. Evelise relatou a solicitação de Jader Nones de
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realizar serviço voluntário, junto ao PPG durante o período de novembro de 2013 a outubro
de 2014. O colegiado aprovou por unanimidade a solicitação; 10. Solicitação de desistência
de orientação: O pedido da orientadora e do doutorando Michael Bobadilla, será analisado
na próxima reunião, pois a relatora, Profa. Mabel, solicitou informações adicionais para uma
melhor fundamentação de seu relato. O colegiado solicitou que também fosse anexado ao
processo o histórico escolar do doutorando; 11. Editais de Seleção para Mestrado e
Doutorado para ingresso em 2014.1: com algumas observações do relator, Prof. Geison, o
edital com data de inscrição entre 02/12/13 a 31/01/14, foi aprovado por unanimidade. Quanto
à abertura de vagas (M e D), os orientadores serão consultados para então disponibilizar o
quadro de vagas no edital. Quanto à composição da comissão de seleção, a presidência será
exercida pela Profa. Zenilda, havendo inclusão de um bolsista pós-doc, um representante
discente, jovens docentes e professores que tenham experiência no processo seletivo e a
comissão se dividirá internamente para mestrado e doutorado; 12. Normas de avaliação dos
projetos de pesquisa: a proposta de reformulação da norma de Avaliação de Projetos de
Pesquisa foi aprovada por unanimidade. Assim, a partir do semestre de ingresso de 2013.2 ,
não haverá defesa pública e sim pareceres ad hoc.; 13. Resolução que trata sobre a
avaliação discente das disciplinas do Programa: após apresentação por parte da Prof. Yara,
a resolução foi aprovada por unanimidade, mantendo-se porém o formato de avaliação já
adotado no Programa; 14. Solicitação de defesa de projeto de pesquisa: Profa. Yara relatou
a solicitação do aluno Yago da Silva, sendo a banca composta pelos Profs. Drs. Marcos
Barreta – CBS/UFSC, Ricardo Garcez – BEG/CCB/UFSC, Adriano Ramos – CBS/UFSC
como membros titulares e Prof. Dr. Luiz Henkes – CBS/UFSC, como membro suplente,
sendo a data da defesa: 21/11/13; 15. Outros Assuntos: A Co-orientação no PPGBCD será
sempre aprovada no Colegiado Delegado de forma que todas solicitações adotem o mesmo
procedimento. Quanto a Bolsa PNPD – a vaga para a bolsa continua em aberto, ainda sem
decisão da CAPES quanto ao repasse à UFSC. Sem nada a acrescentar a Profa. Yara Müller
encerrou a reunião às 16h40min e eu, Gustavo de Farias, lavrei a presente ata que se aprovada
será assinada pelos presentes. Florianópolis, 29 de outubro de 2013.
Andrea Trentin ____________________________________________________________
Evelise Nazari_____________________________________________________________
Ricardo Garcez ____________________________________________________________
Yara Maria R. Müller _________________________________________________________
Christian Louis Bonatto Paese ________________________________________________
Emily Bruna Justino_________________________________________________________
Gustavo de Farias __________________________________________________________

