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REUNIÃO DA:  
CD do Programa de Pós-Graduação 

Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 
DATA: 04/08/2021 

LOCAL: Google Meet HORA: 10:37 

  

ASSUNTOS: 

1) Informes da coordenação da pós; 

 

2) Informes dos Membros  da CD; 

 

3) Homologação da defesa de mestrado de Nathany da Silva 

Nogueira; 

 

4) Aprovação da banca da prévia de defesa da discente Taiane 

Barreto Medeiros; 

 

5) Solicitação de prorrogação da defesa da aluna Luzia Augusta 

Valeriano Monici;                   

 

6) Pedido de inclusão disciplina em domínio conexo da aluna Isabela 

Pereira Fonseca Brusth; 

 

7) Aprovação da ata da última reunião; 

 

8) Aprovação do projeto da aluna Fernanda Ferreira Maissner; 

 

9) Aprovação do projeto da aluna Brenda Marvila Costa e Silva; 

 

10) Acompanhamento dos discentes com as dissertações em atraso. 

 

 

PARTICIPANTES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Henrique Rocha Mendonça 

Isabela Vilarinho de Paula Lobo 

Manuela Leal da Silva 

Flávia Borges Mury 

Fernanda Ferreira Maissner 

Caio Felipe de Araújo Ribas Cheohen 

Fernando Sampaio da Fonseca e Silva 

ENCAMINHAMENTOS 

E DECISÕES 

A Coordenadora Profa. Cintia, iniciando a reunião com o 

primeiro ponto de pauta, informou que o programa obteve uma 
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bolsa de doutorado (CAPES), e que já solicitou, através de 

memorando, bolsas da FAPERJ, aguardando a resposta  para 

saber quantas bolsas irá conseguir. A Profª. Cintia mostrou 

preocupação com o período de prorrogação das dissertações de 

mestrado, pois o programa só teve uma defesa até o momento, 

perguntando se a CD concorda com a sugestão de realizar uma 

reunião individual com cada discente e com o orientador para 

saber como está o andamento do projeto. Sugestão aceita pela 

CD. Outro informe dado foi que no mês de setembro será 

realizado o encontro da recepção dos calouros, comentando a 

importância da participação de todos. Informou também que o 

prazo para as inscrições de trabalhos na SBFIS foi estendido. 

Passando então para o segundo ponto da pauta: informes dos 

conselheiros – A Profa. Cintia perguntou se alguém tinha 

algum informe. Não havendo, passando para o terceiro ponto. 

Homologação da defesa de mestrado da aluna Nathany da 

Silva Nogueira – A Profª. Cintia perguntou se todos aprovam, 

sendo aprovado por unanimidade pela CD. Passando para o 

quarto ponto de pauta – Aprovação da banca da prévia de 

defesa da discente Taiane Barreto Medeiros – Banca: Natália 

Martins Feitosa, Flávia Borges Mury e Elane da Silva Ribeiro, 

a ser realizada no dia 27/08/2021 às 9:30h. A Profª. Cintia 

perguntou se todos concordam com a banca e com a data da 

prévia, sendo aprovada pela CD. Passando para o quinto ponto 

de pauta –  Solicitação de prorrogação da defesa da aluna Luzia 

Augusta Valeriano Monici – A Profª. Cintia projetou o pedido 

de prorrogação (9 meses a partir do dia 22/02/2021) e os 

documentos para análise, sendo aprovado pela CD. O sexto 

ponto de pauta – Pedido de inclusão de disciplina em domínio 

conexo da aluna Isabela Pereira Fonseca Brusth – A Profª. 

Cintia apresentou os documentos enviados pela aluna, sendo 

aprovado pela CD. Passando para o sétimo ponto de pauta – 

Aprovação da ata da última reunião. A Profª. Cintia perguntou 

se todos concordam com a ata, sendo aprovada pela CD. O 

oitavo ponto de pauta – Aprovação do projeto da aluna 

Fernanda Ferreira Maissner. A Profª. Cintia apresentou o 

projeto enviado pela aluna, com as modificações solicitadas 

pela CD, perguntando se todos aprovam o projeto, sendo 

aprovado pela CD, com a abstenção da Flávia. O nono ponto 

de pauta – Aprovação do projeto da aluna Brenda Marvila 

Costa e Silva. A Profª. Cintia apresentou o projeto enviado pela 

aluna, a CD sugeriu algumas mudanças: sumário, elementos 
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pré-textuais, bibliografia em formato ABNT, ampliar as 

legendas das figuras, explicar o que são as setas. A CD não 

aprovou o projeto, devendo a discente realizar as modificações 

e reenviar o projeto para a apreciação na próxima reunião da 

CD. O décimo ponto de pauta – Acompanhamento dos 

discentes com as dissertações em atraso – A CD discutiu e 

aprovou a criação de uma comissão de acompanhamento dos 

discentes, com o objetivo de apoio e suporte para a conclusão 

do projeto. A comissão será formada por docentes do 

programa, mas, até a sua criação, alguns docentes irão fazer o 

acompanhamento dos alunos que já estão com as defesas em 

atraso. Prof. Henrique Rocha Mendonça / Carolina Soares da 

Silva dos Santos. Profª. Cintia Monteiro de Barros / Iago 

Ribeiro Franco. Profª. Flávia Borges Mury / Taiane Barreto 

Medeiros. Prof. Jackson de Souza Menezes / Thayane Ferreira 

da Costa Fernandes. Profª. Isabela Villarinho de Paula Lobo /  

Isabela Pereira Fonseca Brusth. Profª. Manuela Leal da Ssilva 

/ Luzia Augusta Valeriano Monici. Finalizadas as discussões 

quanto aos itens de pauta definidos na convocação da reunião, 

a professora Cintia deu a reunião por encerrada às doze horas 

e treze minutos e eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, 

lavrei a presente ata. 

ASSINATURAS:  

 

 

 

 


