
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIOTECNOLOGIA E BIOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA 
EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 01/2018/PPGBTC/UFSC. 

Aos vinte e dois dias de fevereiro de dois mil e dezoito, na Sala 114 do MIP, reuniu-se o Colegiado 1 
Pleno do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências (PPG-BTC) sob a presidência 2 
do Prof. Mário Steindel e com a presença dos Professores Aguinaldo Roberto Pinto, Célia Regina 3 
Monte Barardi, Edmundo Carlos Grisard, Fabienne Antunes Ferreira, Glauber Wagner, Leonardo 4 
Rubi Rorig, Marcelo Maraschin, Patrícia Hermes Stoco, Robson Di Piero, e os representantes 5 
discentes Abadio de O. Costa Júnior. Às 13h30, havendo quórum, o Prof. Mário Steindel iniciou a 6 
reunião, atendendo à pauta aprovada pelo colegiado e descrita na sequência: 1. Informes: a) 7 
Desistência do curso – Doutoranda Miyoko Massago: Foi apresentada a carta elaborada pela aluna 8 
solicitando o desligamento do curso. Desistência informada ao colegiado; b) Afastamento – 9 
Professor José Bonomi Barufi: Foi informado ao colegiado o afastamento de curta duração do 10 
Professor José B. Barufi. O afastamento será de três meses na Fundación Carolina, da Espanha; c) 11 
Início do trimestre Letivo: foi relembrado ao colegiado, o início do trimestre letivo, 26/02/2018; d) 12 
Plataforma Sucupira: O Professor Mario solicita atenção para que os docentes atualizem seus 13 
currículos lattes a fim de aprimorar o preenchimento do Sucupira; e) Lançamento da Rede 14 
SulBiotec: O lançamento ocorrerá no Sapiens Parque, no dia 07/03 às 09:00h. Todos os docentes e 15 
discentes estão convidados para participarem deste lançamento; f) Wellington Muniz – Hospital 16 
Albert Einstein: O doutorando solicita autorização para afastamento, pelo período de 19/02/2018 à 17 
19/04/2018, para realizar parte dos experimentos de sua tese. Após análise da carta e da 18 
justificativa do aluno, o colegiado aprovou o afastamento; g) Edital PDSE – homologação resultado 19 
final: Foi apresentada a ata com o resultado final deste edital, onde as candidatas classificadas e 20 
aprovadas foram – Adriana Corrêa da Silva e Carime Lessa Mansur Pontes. As alunas foram 21 
contempladas com seis meses de bolsa cada uma, com início em novembro de 2018;  2. Apreciação 22 
e aprovação da ata do dia 07/12/2017: Após inclusão das sugestões feitas pelo Professor 23 
Edmundo, a ata foi aprovada; 3. Homologação Ad Referendum: a. Mestrando Eduardo Zanella 24 
solicita banca para defesa de mestrado para 08/03/2018 às 09:00h. Aprovada; b) Doutoranda Adara 25 
Áurea dos Santos solicita banca para defesa de tese para 28/03/2018 às 14:00h. Aprovada; 4. 26 
Solicitação de Prorrogação – Relator: Professor Leonardo: a) Mestranda Tatiana Catecati solicita 27 
prorrogação de dois meses para a defesa da dissertação de mestrado. A prorrogação solicitada foi 28 
aprovada pelo colegiado; b) Mestrando Paulo Augusto Garbugio da silva solicita prorrogação de um 29 
mês para a defesa da dissertação de mestrado. A prorrogação solicitada foi aprovada pelo 30 
colegiado; c) Mestranda Aline Machiavelli solicita prorrogação de dois meses para a defesa da 31 
dissertação de mestrado. A prorrogação solicitada foi aprovada pelo colegiado; d) Mestranda 32 
Carine Roese Mores solicita prorrogação de um mês para a defesa da dissertação de mestrado. O 33 
colegiado aprovou 37 dias de prorrogação, pois este é o prazo correto para compreender a data da 34 
defesa já apresentada pela aluna; e) Doutoranda Eva Regina de Oliveira Rodrigues solicita 35 
prorrogação de quatro meses para a defesa da tese de Doutorado. A prorrogação solicitada pela 36 
aluna foi aprovada pelo colegiado; Relator - Professor Aguinaldo: f) Doutoranda Judith Paola Urón 37 
Santiago solicita prorrogação de dois meses no prazo para qualificação do Doutorado. A 38 
prorrogação solicitada pela aluna foi aprovada pelo colegiado; g) Doutoranda Daiane Fiuza 39 
Montagner solicita prorrogação de quatro meses para a defesa da tese de doutorado. A 40 
prorrogação solicitada pela aluna foi aprovada pelo colegiado; 5. Solicitação de Banca – Relator - 41 
Professor Aguinaldo: a) Doutoranda Judith Paola Urón Santiago solicita Banca de qualificação de 42 
Doutorado para dia 17/04/2018 às 14h00min. Banca de qualificação aprovada; 6. Solicitação de 43 
Coorientação - Relatoria: Prof. Aguinaldo: a) Mestranda Daiane Pereira Inácio e sua orientadora 44 
Profa. Maria Elisa Magri solicitam a coorientação da Dra. Gislaine Fongaro. Coorientação aprovada; 45 
b) Mestranda Sayonara Stéfane Tavares de Moura e sua orientadora, Profa. Fabienne Antunes 46 
Ferreira solicitam coorientação do Professor Diogo Robl. Coorientação aprovada; 7. Pedido de 47 
validação de créditos - Relatoria: Profa. Célia: a) Doutorando Francisco Xavier Inês Nascimento 48 
solicita validação de 11 créditos referentes à publicação de artigos científicos e à orientação de 49 
aluna de mestrado. O colegiado aprovou os sete créditos referentes à redação e aceite de artigos 50 
científicos. Os quatros créditos referentes à orientação de aluna de mestrado não foram aprovados, 51 
pois não é permitido atribuição de créditos a este tipo de atividade; 8. Estágio no exterior – 52 
Relator: Professor Oscar: a) Mestranda Thaís Barbosa Alberti solicita autorização para a realização 53 
de estágio no exterior - McGill University (Março de 2018 à Setembro 2018). Após análise do 54 



pedido e da justificativa apresentada pela aluna, o colegiado aprovou a realização do estágio no 55 
Canadá; 9. Outros Assuntos: Ao final da reunião, o Colegiado discutiu alguns pontos importantes a 56 
serem repensados daqui para frente. O colegiado entende que é necessário repensar alguns pontos 57 
recorrentes: desistência de alunos em disciplinas, formato da disciplina seminários, a escassez de 58 
verba do Programa, a sobra de cotas de bolsas nos últimos editais. Os docentes contribuíram com 59 
sugestões e ideias que já presenciaram em outros programas, porém será preciso aprofundar a 60 
discussão destes temas em reunião específica a ser convocada pela coordenação do PPGBTC.  Sem 61 
nada mais a tratar, o Prof. Mário Steindel encerrou a reunião às 14h45 e eu, Maria Eduarda 62 
Fernandes, lavrei a presente ata que, quando aprovada, será assinada pelos presentes. 63 
Florianópolis, 22 de fevereiro de 2018. 64 
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