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Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 29/08/2018  

Às nove horas e cinco minutos do dia vinte e nove de agosto do ano de dois mil e 

dezoito, na sala de reuniões do Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento 

Socioambiental de Macaé, teve início a reunião da Comissão Deliberativa do 

Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em ciências Fisiológicas 

(PMPG-CF),convocada pelo coordenador Professor Jackson de Souza Menezes, 

para a discussão dos seguintes itens de pauta: 1) Sistema de inscrição online para 

os programas de pós-graduação de Macaé; 2) Ações afirmativas; 3) Demandas 

para a reunião do colegiado geral do PMPGCF, no dia 02/09, em Campos do 

Jordão; 4) Informes. A reunião foi presidida pelo Professor Jackson de Souza 

Menezes e secretariada pelo funcionário do PMPGCF Fernando Sampaio da 

Fonseca e Silva, contando com a participação dos seguintes membros do 

PMPGCF: Os professores Eldo Campos, Cintia Monteiro de Barros, Helene Nara 

Henriques Blanc, Rodrigo Nunes da Fonseca, Filipe Braga dos Santos e 

Alessandra Cunha, todos membros do CD. O Prof. Jackson iniciou à reunião com 

o item 1) Sistema de inscrição online para os programas de pós-graduação de 

Macaé, comunicando que participou de uma reunião do Prod Bio, com o Adriano e 

o Patrick, para saber a viabilidade do sistema de inscrição online, sendo informado 

sobre a falta de uma padronização em alguns itens. Os professores Jackson, 



Fabio e Michelle se reuniram, com o objetivo de trazer para os colegiados de cada 

curso o que fosse prioritário para o sistema. Na proposta constaria: 1) Página 

inicial; 2) Página para anexar. No futuro, seria possível fazer a seleção à distância 

através de videoconferência, sendo simples de se equacionar  a realização da 

prova escrita. A primeira etapa seria a realização da inscrição online (estimativa 

para 2019.2), para depois discutir o processo seletivo à distância. Testes do 

processo serão feitos com os membros do conselho, docentes e alunos, tendo 

sido a proposta aprovada por este CD. Item 2) Ações afirmativas. O Prof. Jackson 

leu a portaria do MEC 13/11, de maio de dois mil e dezesseis, observando que a 

UFRJ aderiu a políticas de ações afirmativas. A Profa. Cintia sugeriu que fosse 

criada uma comissão de bolsas, prontamente aprovada por este CD. O conselho 

discutiu sobre a adesão ao processo de cota afirmativa, já para o próximo 

programa, chegando a seguinte conclusão: Adere a política de ação afirmativa, no 

entanto desvinculando a bolsa socioeconomicamente vulnerável. As Professoras 

Cintia e Helene formarão a comissão de bolsas. Item 3) Demandas para a reunião 

do colegiado geral do PMPGCF, no dia dois de setembro, em Campos do Jordão. 

O conselho discutiu sobre a aprovação de disciplinas,  bolsas e PROAP, não 

havendo nenhuma demanda a ser apresentada. Item 4) Informes: O Prof. Rodrigo 

Nunes sugeriu  uma aproximação com a comunidade médica de Macaé, citando 

como a realização de um evento com os médicos, como forma de parceria ou 

convênio, ou seja, tentando criar uma mentalidade mais acadêmica. O objetivo do 

convênio seria ouvir quais as demandas dos médicos, para equalizar como o 

programa poderia realizar essa aproximação. O Prof. Jackson informou: 1- Todas 

as portarias da comissão do curso estão publicadas. 2- A dispensa da função 

gratificada . A portaria está assinada pelo diretor do NUPEM. 3- Termo de 

cooperação técnica -  assim que recebeu o protocolo de intenções, encaminhou a 

PR2. 4- O processo seletivo do mestrado é unificado para todo o Brasil, (esse 

semestre teve uma dispensa) Sendo assim  uma única prova escrita  para todo o 

Brasil, ocorrendo, de modo simultâneo, na mesma data (2019.1). Finalizadas as 

discussões quanto aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, o 

Professor Jackson deu a reunião por encerrada às onze horas e vinte minutos e 



eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva lavrei a presente ata, que vai por mim 

assinada e pelo coordenador, Prof. Jackson de Souza 

Menezes._______________________________________ 
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