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Fisiológicas 

Ata da Reunião da Comissão Deliberativa – 29/09/2019  

Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de setembro, 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) Realização ou não de processo 

seletivo 2020/1; 2) Novos orientadores do PMPGCF e homologação dos mesmos; 

3) Informes sobre a reunião geral do PMPGCF, situação de bolsas e outros. 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 e Rodrigo Nunes da Fonseca, todos membros do CD. O Prof. Jackson 

iniciou à reunião com o item 1) Realização ou não de processo seletivo 2020/1. 

Informando ao CD que, conforme definido na reunião geral do Multicêntrico,  

entrará na avaliação dos programas a seguinte equação: Nº VAGAS x Nº DE 

CANDIDATOS APROVADOS x Nº DE CANDIDATOS INSCRITOS. O Prof. 

Jackson sugeriu que se realizasse uma consulta  aos orientadores do 

programa para saber se haveria candidatos para indicar ao processo 



seletivo. O CD discutiu e deliberou que será feito um levantamento prévio 

com os docentes,até a primeira semana de dezembro e, havendo candidato 

indicado, o edital será publicado na segunda semana de dezembro. O 

processo seletivo aconteceria no dia três de fevereiro de dois mil e vinte. O 

CD  decidiu por unanimidade que, se não houver candidato indicado por 

algum docente, não haverá o processo seletivo 2020/1. Item 2) Novos 

orientadores do PMPGCF e homologação dos mesmos. O Prof. Jackson informou 

os nomes dos novos orientadores que foram aprovados para serem credenciados 

ao PMPGCF : Natália Martins Feitosa (PLENO), Manuela Leal da Silva 

(ESPECÍFICO), Flávia Borges Mury (ESPECÍFICO), Henrique Rocha Mendonça 

(ESPECÍFICO), Isabela Lobo (ESPECÍFICO). O credenciado específico poderá 

indicar para o mestrado, enquanto o credenciado pleno poderá indicar para 

mestrado e doutorado. O Prof. Rodrigo sugeriu que fosse realizada uma reunião 

com os novos credenciados do programa para estimular eventos do Multicêntrico 

com a comunidade médica em Macaé. O CD aprovou a homologação dos 

docentes. Item 3) Informes sobre a reunião geral do PMPGCF, situação de bolsas 

e outros. O Prof. Jackson informou que a reunião geral do PMPGCF foi 

basicamente deliberativa. Sobre a situação das bolsas, não existe ainda 

perspectiva de entrada. Ficou definido que provavelmente em novembro, haverá 

uma reunião para ajustar as novas regras. Finalizadas as discussões quanto aos 

itens de pauta definidos na convocação da reunião, o Professor Jackson deu a 

reunião por encerrada às dez horas e cinquenta 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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