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LOCAL: Google Meet HORA: 10:45

ASSUNTOS:

1) Informes da coordenação;

2) Informes dos membros da CD;

3) Membros para a composição da comissão de comunicação;

4) Membros para a composição da comissão para revisão e 
confecção do edital do processo seletivo;

5) Procedimentos para defesa das dissertações;

6) Procedimentos para as qualificações de doutorado dos discentes;

7) Aprovação das prorrogações dos prazos para defesas dos discentes
(Taiane  Barreto Medeiros (3 meses) e Nathany Nogueira de Souza 
(3 meses);

8)  Realização do documento a respeito do corte de bolsas.

PARTICIPANTES:

Cintia Monteiro de Barros
Jackson de Souza Menezes
Manuela Leal da Silva
Isabela Lobo
Henrique Rocha Mendonça
Luzia Augusta Valeriano Monici
Fernando Sampaio da Fonseca e Silva

ENCAMINHAMENTOS
E DECISÕES

A Coordenadora  Profa.  Cintia,  iniciando  a  reunião  com o
primeiro ponto de pauta, informou que foi realizada no final
de outubro a reunião da coordenação geral do Multicêntrico,
ficando definido que haverá duas datas anuais para submissão
de novas disciplinas. Outro assunto que foi mencionado foi o
número de bolsas que o programa Multicêntrico perdeu. A
Prof. Cintia propôs fazer uma mobilização, falando com os
demais coordenadores da Pós-Graduação, para tentar elaborar
uma carta que explique a situação dos programas 3,4 e 5. O
Prof.  Jackson  reiterou  a  proposta,  e  acrescentou  que  será
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preciso reforçar junto à coordenação geral e o colegiado geral
do  Multicêntrico  esta  necessidade  de  que  se  revogue
urgentemente a decisão de que a UFRJ – Macaé não possa
receber  bolsa  e  PROAP,  sugerindo  que  seja  marcada  uma
reunião com a Coordenadora Geral (Profa. Rita)  explicando
essa  situação.  A  Profa.  Cintia  solicitou  à  comissão
deliberativa  a  inclusão  de  ponto  de  pauta  extra,  para  a
confecção de um documento para tratar do corte de bolsas, o
que, foi aprovado por unanimidade pela CD. Outro informe
mencionado  foi, que, nessa reunião geral, foi muito discutido
como seria  feita  a  realização da prova de seleção marcada
para o dia 23 de fevereiro de 2020. Passando, então, para o
segundo ponto da pauta, a Profa. Isabela informou que ficou
deliberado, na reunião da comissão de elaboração da prova,
que  esta  seria  remota,  e,  que,  portanto,  deve-se  fazer  um
documento para que os alunos assinem, dando ciência de que
a  prova  será  remota,  e,  de  que  o  programa  não  se
responsabilizará  por  quedas  ou  falhas  nas  suas  respectivas
conexões de internet. Passando para o terceiro ponto, a Profa.
Cintia  falou  da  importância  do  site  do  Multicêntrico  estar
sempre  atualizado,  sendo  criada  uma  comissão  de
comunicação.  Farão  parte  desta  comissão  as  Professoras
Cintia  Monteiro  de  Barros  e  Manuela  Leal  da  Silva,  o
servidor Fernando Sampaio da Fonseca e Silva  (Assistente
em  Administração)   e  mais  dois  discentes,  sendo  um  de
Mestrado  e  outro  de  Doutorado.  A  representante  discente
Luzia Augusta Valeriano Monici irá conversar com os alunos,
trazendo os nomes para completar a comissão. Passando para
outro ponto de pauta, a Profa. Cintia sugeriu o nome da Profa.
Isabela  Lobo,  para  participar  da  comissão  para  revisão  e
confecção  do  edital  do  processo  seletivo,  que  concordou
prontamente,  participando  também  desta  comissão  o  Prof.
Henrique  Rocha  Mendonça.  O  Prof.  Jackson,  sugeriu  que
essas  duas  comissões  sejam em caráter  permanente,  sendo
aprovado por unanimidade pelo CD. O quinto ponto de pauta
refere-se aos procedimentos para as defesas das dissertações,
tendo como sugestão  pelo  Prof.  Jackson a criação de  um
passo a passo para os alunos. O CD discutiu sobre o tema,
ficando o Prof. Jackson responsável pela elaboração de um
documento  compartilhado,  para  que  cada  membro  do  CD
possa  dar  a  sua  sugestão,  para  ser  apreciado  na  próxima
reunião.  O  próximo  ponto  de  pauta  refere-se  aos
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procedimento  para  as  qualificações  de  Doutorado,  sendo
elaborado  um  documento  pelo  Prof.  Jackson,  que  será
compartilhado  com  os  membros  da  CD,  para  que,  todos
possam  participar  desta  elaboração,  sendo  apresentado  na
próxima reunião para apreciação. No sétimo ponto de pauta, a
Profa.  Cintia  leu  e  compartilhou  a  carta  com o pedido  de
prorrogação  da  defesa  por  três  meses  das  alunas  Taiane
Barreto  Medeiros  e  Nathany  Nogueira  de  Souza,  sendo
aprovado por unanimidade pela CD. O ponto de pauta extra
trata da elaboração de um documento sobre o corte de bolsas,
O  Prof.  Jackson  propôs  apresentar  à  Profª  Silvana  Allodi
(Coordenadora da Pós-graduação do CCS) a realidade  pela
qual o programa está  passando,  sugestão aceita  pela  Profa.
Cintia. A Profa. Cintia perguntou se todos os membros do CD
concordam  com  as  seguintes  opções  de  ações  afirmativas
para se tentar conseguir novas bolsas: uma via coordenação
geral do CCS junto à FAPERJ e, a outra através das novas
associadas  e  das  coordenações  das  nucleadoras,  para
pressionar o programa por uma divisão mais igualitária das
bolsas.  Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta
definidos na convocação da reunião, a professora Cintia deu a
reunião por encerrada às  treze horas e quinze minutos e eu,
Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, lavrei a presente ata.

ASSINATURAS:
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