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Às dez horas e quinze minutos do dia trinta e um de outubro 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) Aprovação de ata; 2) 

Reformulação do regulamento interno; 3) Edital de seleção 2019/1; 4) Aprovação da 

reformulação das disciplinas; 5) Divulgação do site; 6) Relato da reunião do 

PMPGCF em setembro de 2018; 7) Reunião do PMPGCF em fevereiro de 2019 em 

BH; 8) Informes gerais; 9) Homologação dos aprovados. 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 e Filipe Braga dos 

Santos , todos membros do CD. O Prof. Jackson iniciou a reunião com o item 1) 

Tendo este CD aprovado, por unanimidade, a ata do dia 29 de agosto de 2018. Item 

2) Reformulação do regulamento interno. Foi aprovada pelo CD a constituição de 

uma comissão para realizar a reformulação do regulamento interno, tendo o Prof. 



Jackson se prontificado a fazer parte desta comissão. Ficou decidido que será feita 

uma consulta aos demais membros do conselho. Item 3) Em relação ao edital de 

seleção 2019/1, a comissão discutiu e foram feitos alguns ajustes no edital de 

mestrado. O Prof. Jackson fará um texto final, para ser aprovado por este CD, em 

relação ao edital de doutorado. Item 4) Aprovação da reformulação das disciplinas. 

A comissão de disciplinas do Multicêntrico solicitou que se fizessem algumas 

modificações nas disciplinas, sendo realizadas e aprovadas posteriormente, tendo 

este CD deliberado favoravelmente pelas alterações. Item 5) Com  relação a 

divulgação do site, a comissão fará algumas correções, e também atualizações 

necessárias para a divulgação do site. Item 6) Com relação a reunião do PMPGCF, 

realizada em setembro de 2018, foi realizada a apresentação de uma nova 

associada ao programa do Multicêntrico. Na reunião, foram discutidos vários 

aspectos, sendo sugerido que algumas associadas (mais antigas), que não 

apresentaram bons resultados, fossem absorvidas pelos outros programas. 

Também foi discutido um novo critério de distribuição de bolsas, onde cada 

programa (associada) teria 3 bolsas fixas, sendo o excedente de bolsas 

distribuídas. Serão critérios de avaliação: Produção total + produção com aluno + 

relação discente/docente e uma demanda (total 4 itens). A principio, o NUPEM  

não terá bolsas. Item 7) Reunião do PMPGCF em fevereiro de 2019 em Belo 

Horizonte. Para esta reunião todos os docentes foram convocados. Tendo como 

pauta: A comemoração de 10 anos e a avaliação do programa. Até a data desta 

reunião, não será credenciado nenhum docente. O Prof. Jackson pediu para os 

docentes levarem sugestões para serem discutidas no encontro. Serão avaliados 

também projetos de mestrado e doutorado, para serem aprovados pelo colegiado 

geral da coordenação. Item 8) Informes gerais: * Quem tiver termo de outorga, de 

qualquer ano, fazer uma cópia para que sejam pagos. * A posse da nova direção do 

NUPEM acontecerá no dia 07 de dezembro de 2018. * É recomendado fortemente 

que os membros credenciados do Multicêntrico e os alunos sejam filiados a SBFis, 

informações através do site: site2.sbfis.com.br. Item 9) Foi aprovado por este CD a 

homologação dos aprovados no processo seletivo 2018.2. Finalizadas as 

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



Professor Jackson deu a reunião por encerrada às doze horas e quarenta 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.__________________________________________________________ 


