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REUNIÃO DA:  
CD do Programa de Pós-Graduação 

Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 
DATA: 26/05/2021 

LOCAL: Google Meet HORA: 10:08 

  

ASSUNTOS: 

1) Informes da coordenação; 

 

2) Informes dos membros da CD; 

 

3) Aprovação do projeto do discente Renato Barroso Bernabé; 

 

4) Aprovação do projeto da discente Fernanda Ferreira Maissner; 

 

5) Aprovação da data 18 de junho Pré banca da discente Nathany da 

Silva Nogueira (Flávia Borges Mury, Natália Martins Feitosa, Elane 

da Silva Ribeiro); 

6) Pedido de prorrogação da data de defesa da discente Taiane 

Barreto Medeiros; 

 

7) Montar comissão para elaborar proposta de bancas de 

acompanhamento (com apresentações e questões sobre carga horária 

em disciplinas, parte psicológica, relação com o orientador e 

cumprimento das etapas, em períodos fixos durante o ano); 

 

8) Mudança na carga horária a ser cumprida pelos discentes de 

mestrado (regimento) em atendimento a carga horária mínima 

estabelecida pela CAPES e pela UFRJ que passará de 330 h  para 

360 h. 

 

 

PARTICIPANTES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Jackson de Souza Menezes 

Manuela Leal da Silva 

Isabela Villarinho de Paula Lobo 

Rodrigo Nunes da Fonseca 

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, pediu uma ajuda para a divulgação do 

processo seletivo de Mestrado e Doutorado que começará no 
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mês de junho, informando também que houve vários 

comentários por parte dos alunos quando o NUPEM divulgou 

o cartaz do processo seletivo, um bom sinal para o programa. 

A Profa. Cintia entrará em contato com a coordenação do curso 

da Farmácia para realizar uma palestra para os alunos, 

divulgando o programa. Outro informe foi que a Rita, está 

finalizando o relatório para que possa ser enviado à plataforma 

Sucupira. Passando, então, para o segundo ponto da pauta, o 

Prof. Jackson informou que a tramitação do novo acordo de 

convênio teve um problema no ano passado e que a CAPES 

fez uma exigência do termo de cooperação. Como foi aberto o 

processo por meio físico, e agora todo o processo da UFRJ é 

feito digitalmente pelo SEI, está sendo feita essa conversão 

para que a Reitora possa assinar.  Passando para o terceiro 

ponto, Aprovação do projeto do discente Renato Barroso 

Bernabé – A Profa. Cintia apresentou o projeto enviado pelo 

discente, colocando em votação, sendo aprovado por 

unanimidade pela CD. Passando para outro ponto de pauta, 

Aprovação do projeto da discente Fernanda Ferreira Maissner 

-  Profa. Cintia apresentou o projeto enviado pela discente, o 

Prof. Jackson, sugeriu algumas alterações: Tirar a parte de 

expectativas, atualizar o cronograma, créditos em disciplinas, 

sinalizar o que já foi cumprido do cronograma. A CD discutiu 

e todos concordaram com as sugestões do Jackson. A discente 

deverá realizar as modificações e reenviar o projeto, para que 

seja apreciado pela CD na próxima reunião.  O quinto ponto 

de pauta refere-se à aprovação da data de 18 de junho para a 

pré banca da aluna Nathany da Silva Nogueira, formada pelos 

professores Flávia Borges Mury, Natália Martins Feitosa e 

Elane da Silva Ribeiro. A Profa. Cintia apresentou para a CD, 

que aprovou por unanimidade, sendo aprovada também a 

adesão da aluna ao novo regimento do programa. O próximo 

ponto de pauta refere-se ao pedido de prorrogação da data de 

defesa da discente Taiane Barreto Medeiros. A Profa. Cintia 

leu a carta com o pedido de mais três meses, com previsão da 

defesa para setembro, relatando que houve alguns atrasos nos 

experimentos, sendo aprovada pela CD.  No sétimo ponto de 

pauta, a Profa. Cintia sugeriu que fosse criada uma comissão 

para averiguar a necessidade de ter uma banca de 

acompanhamento, perguntando a opinião dos membros da CD. 

O Prof. Jackson, tem dúvidas pois possui experiências boas nas 

duas vertentes, dizendo ter uma tendência maior a não ter 
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banca de acompanhamento nesse formato. A Profa. Isabela 

sugeriu a realização de eventos internos, a Profa. Manuela 

sugeriu que fosse criada uma comissão de acompanhamento de 

discente e uma comissão de acompanhamento de docente. O 

Prof. Rodrigo particularmente acha que eventos, com 

apresentações e algo escrito  seria muito produtivo. A Profa. 

Cintia gostou muito da sugestão das comissões de discentes e 

docentes. O Prof. Jackson alertou para tomar cuidado para não 

fazer uma comissão para tratar de assuntos que seja uma 

obrigação da CD, sugerindo que fosse formada uma comissão 

de assessoramento da CD, mas que não realizassem decisões 

independentes. A Profa. Cintia ponderou que um encontro 

poderia ser mais produtivo, mas teria que ter uma ampla 

divulgação para uma presença maior dos discentes. O Prof. 

Jackson acha mais favorável fazer esses eventos, tentando criar 

uma cultura de participação entre os alunos. A Profa. Cintia 

perguntou se os membros da CD são favoráveis a montar essa 

comissão. Sendo aprovada pela CD.  Profa. Cintia irá enviar 

um e-mail para os docentes e discentes para consultar quem 

gostaria de participar dessa comissão. Seriam 3 docentes, 2 

discentes e 1 Técnico administrativo. O oitavo ponto de pauta  

trata da mudança na carga horária a ser cumprida pelos 

discentes de mestrado, em atendimento a carga horária mínima 

estabelecida pela CAPES e pela UFRJ que passará de 330 h 

para 360 h , sendo essas 30 horas em domínio conexo. Sendo 

aprovada pela CD. 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 oito 

minutos e eu, Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, lavrei a 

presente ata. 

ASSINATURAS:  

 

 

 

 


