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Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 29/05/2019  

Às dez horas e treze minutos do dia vinte e nove de maio, do ano de dois mil e 

dezenove, 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 do edital de seleção 

2019/2 para mestrado e doutorado; 2) Aprovação de disciplinas; 3) Aprovação de 

regras para credenciamento de novos docentes; 4) Aprovação de solicitação de 

vinculação de pós-doutorandos. 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, Rodrigo Nunes 

da Fonseca, todos membros do CD, contando com a presença do representante 

discente Iago Ribeiro Franco. O Prof. Jackson iniciou à reunião com o item 1) 

Aprovação do edital de seleção 2019/2 para Mestrado e Doutorado. O CD discutiu 

algumas mudanças no edital 2019/2: * Seleção de doutorado: Realização da prova 

escrita, e inclusão da prova de inglês, sendo as duas de caráter eliminatório. (Apto 

ou Não Apto). Na seleção de mestrado ,  o Prof. Jackson sugeriu que a nota 



mínima da prova fosse 3, sugestão discutida e aprovada por unanimidade por este 

CD, sendo a prova de Inglês de caráter eliminatório. Em uma banca será formada 

para a correção da prova escrita, sendo dividida após esta etapa, uma banca para o 

processo de mestrado e outra para o processo de doutorado. O período de inscrição 

será do dia 7 ao dia 21 de junho de 2019, com inscrições  exclusivamente pelo 

e-mail. Observação: Os candidatos com título de mestrado na área de Fisiologia 

serão dispensados da prova escrita. Após as discussões, o CD aprovou por 

unanimidade os editais de mestrado e doutorado 2019/2.  Item 2 ) Aprovação de 

disciplinas. O CD deliberou favoravelmente à criação de 3 disciplinas: Tópicos em 

ciências fisiológicas I / II / III. Item 3) Aprovação de regras para credenciamento de 

novos docentes. O Prof. Jackson sugeriu que fossem ofertadas até 5 vagas. As 

inscrições das propostas serão aceitas entre os dias 7 à 28 de junho de 2019, 

exclusivamente pelo e-mail pmpgcf@nupem.ufrj.br. Sendo aprovada por 

unanimidade por este CD. Item 4) Aprovação de solicitação de vinculação de 

pós-doutorandos. O CPEG aprovou ano passado uma resolução para resolver o 

problema dos Pós-Doutorandos da UFRJ, pois até então eles não possuíam 

nenhum tipo de vínculo com a instituição. Para terem os mesmos benefícios dos 

alunos, o pós-doc terá que ser vinculado a um dos programas de pós-graduação da 

Universidade, podendo oferecer disciplinas e orientar alunos. O PMPGCF recebeu 

2 pedidos de vinculação: Lupis Ribeiro Gomes Neto e Luis Alfredo dos Santos 

Prado. Os dois possuem convênio com a Vale/NUPEM e foram indicados pelo Prof. 

Rodrigo Nunes, ficando definido por este CD, que os pós-doutorandos colocarão o 

nome do programa (PMPGCF) em artigos, trabalhos em congressos, patentes, 

produção técnica e qualquer outra advinda da produção intelectual, assim como 

oferta de disciplinas, organização de eventos e co-orientação de alunos, sendo 

aprovado por unanimidade por este CD.   

 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 sete 

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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