
 

 

                 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Campus UFRJ - Macaé 

PMPG-CF -  Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências 

Fisiológicas 

Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 30/10/2019  

Às dez horas e vinte e oito minutos do dia trinta de outubro, do ano de dois mil e 

dezenove, na sala de reuniões  do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade 

(NUPEM), 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 do edital do processo seletivo; 2) Evento da 

semana do dia 04; 3) Criação de email institucional para alunos com finalidade de 

acesso ao sistema EduRoam; 4) Publicação de atas no site; 5) Aprovação da ata da 

última reunião; 6) Validação do curso “Organismos modelo de biologia do 

desenvolvimento como ferramentas para o estudo de doenças como disciplina da 

área de concentração; 7) 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, Rodrigo Nunes da Fonseca, Kelse Tibau de 

Albuquerque e Cintia Monteiro de Barros, todos membros do CD, contando com a 

presença dos representantes discentes Iago Ribeiro Franco e Renata Coutinho dos 

Santos. O Prof. Jackson iniciou à reunião com o item 1) Aprovação do edital do 

processo seletivo, comentando sobre a consulta que seria feita com os professores, 



para saber se teriam candidatos indicados  para o processo seletivo, marcada para 

ocorrer até a metade de dezembro, e publicação do edital na segunda metade do 

mês, mas achou que o tempo ficaria muito apertado, pois a CAPES está pedindo 

para incluir no pré-projeto a proposta orçamentária para a execução do projeto e as 

estratégias de interação com a sociedade através da área de atuação principal. O 

Prof. Jackson propôs que se faça esta consulta até o dia quinze de novembro com 

todos os docentes, para que a publicação do edital ocorresse na segunda semana 

de novembro. As inscrições começariam na primeira semana de dezembro. O CD 

discutiu e aprovou por unanimidade. A Profa. Cintia sugeriu para o Jackson que 

entrasse em contato com a Coordenadora Geral do PMPGCF Profa Ilma Brum, para 

verificar se haverá bolsas para o próximo ano. O Prof. Jackson informou que está 

ocorrendo uma reunião do Multicêntrico em Brasília, mas que, a princípio, não 

haverá bolsas para o próximo ano. Item 2) Evento da semana do dia quatro. I 

Simpósio de Pesquisa do NUPEM. A Profa. Cintia explicou como será o evento, 

onde participarão os programas de pós-graduação do NUPEM (NUTES, PPGCiAC, 

PMPGCF E PROASD). O evento acontecerá entre os dias cinco e oito de 

novembro, com diversos cursos que poderão contar com a participação de todos os 

alunos. A divulgação está sendo feita no pólo, via whatsapp e instagram. O Prof. 

Jackson sugeriu que fosse feita uma carta de informativo do evento para os 

coordenadores dos cursos de graduação, para incentivar a participação dos alunos 

no evento. A Profa. Cintia fará um texto para os coordenadores Item 3) Criação de 

e-mail institucional para alunos com finalidade de acesso ao sistema EduROAM. A 

UFRJ aderiu ao sistema de rede (EduROAM). Os alunos precisam de um e-mail 

institucional e de uma aprovação oficial para poderem acessar esse sistema. Sendo 

aprovado por este CD. Item 4) Publicação de atas no site. A Profa. Cintia ficou de 

falar com o Vitor, para publicar as atas no site, ficando definido também que, após a 

correção da ata, os professores do PMPGCF receberão uma cópia por e-mail. Item 

5) Aprovação da ata da última reunião. Foi aprovada por unanimidade por este CD. 

Item 6) Validação do curso “organismos modelo de biologia do desenvolvimento 

como ferramentas para o estudo de doenças” como disciplina da área de domínio 

conexo. Encaixar o curso como uma disciplina, são 30 horas – disciplina de 2 



créditos. O Prof. Jackson foi comunicado pela Profa. Helene, que irá cancelar a 

disciplina. O Prof. Jackson propôs conversar com a Profa. Helene para saber de 

existe a possibilidade da disciplina ser dada por outros professores, e também 

conversará com os alunos sobre o adiamento, para não haver o cancelamento da 

disciplina. Item 7) Informes. A Profa. Kelse pediu para os professores informarem 

aos alunos, com antecedência, qualquer mudança de dia ou horário em suas 

disciplinas. 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 dez 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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