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REUNIÃO DA:  
CD do Programa de Pós-Graduação 
Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 

DATA: 02/12/2020 

LOCAL: Google Meet HORA: 10:10 

  

ASSUNTOS: 

1) Informes da coordenação; 
 
2) Informes dos membros da CD; 
 
3) Aprovação da ata da última reunião da CD; 
 
4) Solicitação de prorrogação dos prazos de defesa da discente 
Carolina Soares da Silva Santos; 
 
5) Aprovação do edital de seleção para mestrado e doutorado; 
 
6) Aproveitamento de carga horária da aluna Thayane Ferreira; 
 
 

PARTICIPANTES: 

Cintia Monteiro de Barros 
Manuela Leal da Silva 
Isabela Villarinho de Paula Lobo 
Henrique Rocha Mendonça 
Flávia Borges Mury 
Juliana Marques de Oliveira Nogueira 
Fernando Sampaio da Fonseca e Silva 

ENCAMINHAMENTOS 
E DECISÕES 

A Coordenadora Profa. Cintia, iniciando a reunião com o 
primeiro ponto de pauta, informou que a próxima coleta 
CAPES será realizada no mês de Março e pediu que todos os 
docentes e discentes mantenham seus currículos atualizados. 
A Profa. Cintia informou que submeteu o projeto de apoio à 
Pós-Graduação (FAPERJ), sendo a verba destinada à 
manutenção de equipamentos e consumo. Passando, então, 
para o segundo ponto da pauta, a representante discente Juliana 
Marques de Oliveira Nogueira relatou que vários alunos estão 
querendo fazer as disciplinas das nucleadoras,   mas não estão 
conseguindo vagas. A Profa. Cintia falou que realizará uma 
reunião para tentar reservar mais vagas para os alunos de 
Macaé. Passando para outro ponto de pauta, aprovação da ata 
da última reunião da CD, a Profa. Cintia perguntou se todos os 
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membros da comissão estavam de acordo com a ata, sendo 
então aprovada a ata, por unanimidade, pela CD. O quarto 
ponto de pauta refere-se à solicitação de prorrogação dos 
prazos de defesa da aluna Carolina Soares da Silva Santos. A 
Profa. Cintia leu a carta, sendo aprovada pela CD a 
prorrogação até o dia 10/03/2021. O próximo ponto de pauta 
refere-se a aprovação do edital de seleção para Mestrado e 
Doutorado. A Profa. Cintia colocou em discussão vários 
pontos do edital com a CD. Para o edital do Doutorado serão 
oferecidas 3 vagas regulares e 1 vaga para cotista e o período 
de inscrição irá do dia 11/01/2021 até o dia 22/01/2021. A 
seleção acontecerá no período de 22/02/2021 até o dia 
26/02/2021. A prova escrita, no dia 22/02/2021, será 
assíncrona, no horário de 09:00 ás 11:00. No dia 25/02/2021 
será realizada a prova oral, por vídeo conferência (síncrona). 
No edital de Mestrado serão disponibilizadas 5 vagas regulares 
e 1 vaga   para cotista. A inscrição acontecerá do dia 
11/01/2021   até o dia 22/01/2021, sendo a prova escrita 
realizada no dia 22/02/2021. Os editais foram aprovados por 
unanimidade pela CD. No sexto ponto de pauta, referente ao 
aproveitamento de carga horária da aluna Thayane Ferreira, a 
Profa. Cintia leu a carta da aluna, mas ficou faltando a discente 
explicar se ela queria aproveitar os créditos em nucleadora ou 
na área de concentração, para que a CD pudesse analisar o 
pedido. Finalizadas as discussões quanto aos itens de pauta 
definidos na convocação da reunião, a professora Cintia deu a 
reunião por encerrada às onze horas e vinte minutos e eu, 
Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, lavrei a presente ata. 

ASSINATURAS:  
 
 
 
 


