1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 02/PPGBCD/2013 DO COLEGIADO DELEGADO DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA CELULAR E DO
DESENVOLVIMENTO DO DIA 07/06/2013, CONVOCADO PELO EDITAL Nº
004/PPGBCD/2013.
Aos sete dias do mês de março de dois mil e treze, às 10:15h, 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, EveliseNazari, Zenilda Bouzon e Mabel Cordeiro e o
representante discente Lucas Bittencourt. O Prof. Geison Izidio justificou sua ausência.
Havendo quorum, a Profª. Yara Müller iniciou a reunião. Item I:Apreciação da pauta da
reunião - aprovada a pauta; Item II: Informes: Profa. Yara relatou os seguintes informes:a)
Grupo de Universidades de Coimbra e parcerias com as universidades brasileiras, b)Dr. Jesús
Del Mazo - Pesquisador espanhol interessado em participar do Programa Ciências sem
Fronteira, a coordenação irá responder ao pesquisador que tem interesse da vinda dele, c)
FAPESC – Doutoranda Fernanda Melo comunicou que adquiriu vínculo empregatício, assim
sua bolsa pela FAPESC será cancelada e a mesma implementada para outro aluno do
programa,d) Edital Pró-Equipamentos – prazo do comitê da PROPG é 19/06. A Câmara de
Pesquisa e Pós-Graduação do CCB está se reunindo periodicamente para discutir o
encaminhamento dos pedidos de equipamento ao Edital, e) Secretaria Integrada com um novo
servidor técnico administrativo, f) Compras de material de laboratório – foi lembrado o prazo
interno na secretaria integrada para entrega dos pedidos de compras que será até 23/08/13. A
PROPG solicita que as compras sejam concentradas em um único processo por PG, g)
Memorando Circular da PROPG que trata sobre apoio financeiro para participação de
docentes em eventos no exterior; Item III: Apreciação e aprovação da ata da reunião do
dia 23/03/13–aprovada com algumas modificações na redação; Item IV: Solicitação de
Prorrogação de prazo de defesa de dissertação:profa. Zenilda relatou a solicitação da aluna
Ruth Gaspar, de prorrogação por três (3) meses a partir de julho/2013. O colegiado, após
discussões decidiu aprovar prorrogação de até trinta (30) dias, a partir de 31 de julho do
corrente ano; Item V: Relatório de atividades do estágio de pós-doutorado da Dra.
Fernanda Borba:Profa. Mabel relatou o recebimento do relatório de atividades da bolsista,
seu parecer foi favorável, porém a bolsista deverá complementar o relatório com alguns
documentos conforme descrito no parecer; Item VI: Solicitações de validação de créditos:
Profa. Andrea relatou as solicitações dos alunos: Ana Hryb– aprovado um (1)crédito
referente a disciplina Programa de orientação de alunos de IC e Michael Bobadilla aprovados dez (10) créditos conforme parecer da relatora: AQI510011 Imunologia de
crustáceos e moluscos cultiváveis- conceito A, créditos 3, BTC510033 Tópicos especiais em
biotecnologia e biociências: Introdução à PCR quantitativa em tempo real, conceito A,
créditos 2 e BTC510028 Biologia molecular & métodos analíticos, conceito A, créditos 5;
Item VII: Edital FAPESC no. 02/2013 – Proa. Yara relatou que a coordenação solicitou
duas (2)bolsas de mestrado e três (3) bolsas de doutorado. O colegiado solicitou que a Profa.
Zenilda, presidente da comissão de seleção do PPGBCD fizesse consulta aos orientadores
sobre o seu interesse e disponibilidade em abrir vagas (M e D), processo seletivo 2013.2;
Item VIII: Oferta disciplinas do programa – este assunto será discutido na próxima
reunião;Item IX – Assuntos gerais. Sem nada a acrescentar a Profa. Yara Müller encerrou a
reunião às 11h50mine eu, Joice Ferrari, lavrei a presente ata que se aprovada será assinada
pelos presentes. Florianópolis, 07de junho de 2013.
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