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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO PLENO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 1 
BIOTECNOLOGIA E BIOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, REALIZADA EM 24 DE 2 
NOVEMBRO DE 2020, CONVOCADO PELO EDITAL Nº 12/2020/PPGBTC/UFSC. 3 

Aos vinte e quatro dias de novembro de dois mil e vinte, reuniu-se, via Plataforma Zoom, o Colegiado 4 

Pleno do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Biociências (PPGBTC) sob a presidência do 5 

Prof. Glauber Wagner e com a presença dos professores Aguinaldo Pinto, Boris Stambuk, Daniel Santos 6 

Mansur, Edmundo C. Grisard, Diogo Robl,Gislaine Fongaro, Leonardo Rorig, José Bonomi Barufi,Patrícia 7 

H. Stoco, Rafael Diogo da Rosa, Ricardo Ruiz Mazzon, Rubens Tadeu Delgado Duarte, Robson Marcelo 8 

Di Piero, Rubens Duarte, Marcelo Maraschin, Maria Elisa Magri, Juliano De Dea Lindner e Edroaldo 9 

Lummertz da Rocha, além dos representantes discentes Aline Nunes, Caroline Schmitz, Camila 10 

Kinasz,Amanda Hecktheuer, Marianne Gabi Kreusch e Joana Lopes. Os professores André Báfica, 11 

Fabienne Antunes, Mario Steindel e Andrea Trentin justificaram a ausência. Às 13h30, havendo 12 

quórum, o Prof. Glauber Wagneriniciou a reunião questionando se alguém teria alguma inclusão de 13 

ponto de pauta. Prof. Glauber incluiu um ponto nos processos administrativos: prorrogação do 14 

doutorado sanduíche de Tatiany, o Prof. Glauber coloca a pauta em votação: pauta aprovada. 1. 15 

Aprovação das atas do dia 27 de outubro de 2020 e da reunião extraordinária (03 e 06 de novembro 16 

de 2020): Correções efetuadas. Atas aprovadas. 2. Processos Administrativos: a. Processo PAI 17 

2020102778000293: Ruth Fernandes solicita matrícula de estágio de Pós-Doutorado período entre 18 

01/09/2020 a 31/08/2022 sob supervisão do Prof. Daniel Mansur: solicitação aprovada. b.Processo PAI 19 

2020111278000167: Cairé Barreto Vieira  solicita a prorrogação para defesa de doutorado de fevereiro 20 

de 2021 para 30 de abril de 2021: solicitação aprovada.c. Processo PAI 2020110478000342: Carime 21 

Lessa Mansur Pontes solicita prorrogação de prazo para submissão de tese na BU: solicitação 22 

aprovada. D. Processo PAI: 2020102978000431: mestranda Gabriela Farias Gubert solicita a validação 23 

de 1 crédito em participação de seminários de grupo: solicitação aprovada.3. Tópicos Especiais em 24 

Biotecnologia e Biociências: Desafios e Inovações em biotecnologia na atualidade, com 1 crédito sob 25 

responsabilidade do Prof. Glauber Wagner, foiaprovada por unanimidade.4.Palavra discente:os 26 

discentes apenas relataram a tentativa realizada de reunião com os demais discentes do PPG para uma 27 

conversa sobre o semestre, que não houve participação dos discentes, apenas os representantes 28 

discentes estavam na reunião, e comentaram a necessidade de uma conversa com os discentes sobre 29 

como estão se sentido e os impactos da pandemia na qualidade de vida deles. 5.Discussão sobre 30 

criação, atribuições e indicações comissões: o professor Glauber apresentou uma proposta das 31 

seguintes comissões Comissão de Autoavaliação; Comissão de Extensão/Divulgação; Comissão de 32 

Bolsas e Finanças; Comissão de interação PPG/Empresas; Comissão de Seleção, Comissão de Projetos e 33 

Internacionalização; Comissão de Credenciamento e Recredenciamento; Coordenador de ensino. Prof. 34 

Glauber apresentou as atribuições, objetivos que envolvem a criação destas comissões, a associação 35 

entre as atribuições com as metas do Planejamento Estratégico do PPG, bem como o número de 36 

docentes e discentes para comporem cada comissão. Também ressaltou que a idéia é que cada 37 

docente possa participar de apenas uma comissão, com o objetivo de dividir tarefas e para atingirmos 38 

os nossos objetivos do planejamento do PPG. Após a explanação, alguns docentes fizeram o uso da 39 

palavra. Professor Diogo comentou da importância deste trabalho e indico alguns nomes para estarem 40 

associados a comissão de internacionalização. O Professor Edmundo comentou que se cada docente 41 
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participar de uma comissão e os demais PPGs também colocarem este modelo em prática, irá 42 

sobrecarregar os docentes, e que isto já foi tentando no PPG no passado e que mesmo assim haverá a 43 

sobrecarga em apenas alguns docentes, mesmo com estas comissões. O professor Glauber comentou 44 

que a idéia é justamente dividir tarefas e que todos possa contribuir com o PPG de maneira mais 45 

igualitária pois nos últimos anos alguns docentes estiveram presentes em mais comissões do que 46 

outros, sobrecarregando um número pequeno de docentes no PPG com atividades. E que devemos 47 

mudar a lógica do PPG como sendo o segundo PPG dos docentes, mas sim o primeiro e que a 48 

dedicação do docente a este programa deve ser valorada. Professor Leonardo comentou que são 49 

muitas atividades para cada comissão e que isto apenas dará muito trabalho. Além disto comentou 50 

que devemos profissionalizar algumas atividades, como por exemplo do site, contratando alguém para 51 

elaborar um site do PPG novo e até mesmo fazendo uma “vaquinha” entre dos docentes. Mas que a 52 

idéia de criar comissões é uma tentativa. O professor Marcelo comenta que concorda com o 53 

Prof.Edmundo com relação ao excesso de trabalho e a sobrecarga em apenas alguns docentes, que isto 54 

é histórico no PPG, mas também vê que esta proposta é uma possibilidade de mudança de rumo e que 55 

podemos avaliar ela daqui dois anos e ver se houve efeito positivo. Na sequência, o professor Glauber 56 

encaminhou pela não deliberação do tema neste momento e que iremos tratar do assunto na próxima 57 

reunião, e que irá contatar os docentes com os perfis propostos para participarem das comissões 58 

específicas. Contudo, em razão da necessidade de encaminhamento a respeito da comissão de 59 

autoavaliação, há necessidade de aprovação dos nomes sugeridos para comporem esta comissão: 60 

Profa. Fabienne e Prof. André Báfica como docentes, sob presidência da primeira, e que os 61 

representantes as discentes irão indicar diretamente a coordenação um nome: aprovado. Prof. 62 

Glauber inverte os pontos de pauta 6 e 7. 6. Chamada de recredenciamento do PPG: O professor 63 

Glauber informou a todos que a Chamara para recredenciamento acontecerá a partir do dia 24 de 64 

novembro de 2020 até dia 01 de dezembro de 2020. Informou que todos os docentes credenciados no 65 

PPG, com credenciamento válido podem solicitar o seu recredenciamento, conforme chamada que 66 

será publicada na presente data. Lembrou que a pontuação dos docentes de produção deverá ser 67 

contabilizada no último quadriênio (2017 até 30 de dezembro de 2020), ou seja, publicações que estão 68 

em prelo ou aceitas, mas que serão apenas publicadas em 2021 não devem ser informadas. 69 

7.Projetode nova Incubadora da UFSC: Prof. Marcelo Maraschin explica o funcionamento da 70 

incubadora como projeto institucional. Prof. Marcelo Maraschin explana que o ambiente de inovação 71 

será um suporte para empresas de base tecnológica com apoio da SINOVA. Prof. Glauber solicitará por 72 

e-mail a manifestação de interessedos docentes no projeto.8. Proposta do calendário bianual de 73 

disciplinas:foi apresentada,mas em razão do horário, a mesma será enviada via e-mail para 74 

deliberação também por e-mail.9. Informes:a. Calendário2020-2: 30/11/2020 até 18/12/2020 / 75 

01/02/2021 até dia 23/04/2021; B. Editais PRINT: para que fiquem atentos que haverá publicação de 76 

novos editais print para DSE, PVE e PVB; c. A coordenação está preocupada com a saúde mental dos 77 

docentes e discentes, e que estratégias serão adotadas junto com outros cursos do CCB.e. O professor 78 

Glauber relatou queestá buscando parcerias com profissionais para fazer o levantamento de 79 

softskillsdo PPG na tentativa de melhorar o clima organizacional e o rendimento dos docentes e 80 

discentes do nosso PPG. Sem nada mais a tratar, a Prof. Glauber encerrou a reunião às 15:25h e eu, 81 
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Juliana de Souza Corrêa, lavrei a presente ata que, quando aprovada, será assinada pelos presentes. 82 

Florianópolis, 24 de novembro de 2020. 83 
  

 

Prof. Dr. Glauber Wagner     Juliana de Souza Corrêa 

Coordenador      Secretária 
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