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REUNIÃO DA:  
CD do Programa de Pós-Graduação 

Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 
DATA: 07/07/2021 

LOCAL: Google Meet HORA: 10:09 

  

ASSUNTOS: 

1) Informes da coordenação da pós; 

 

2) Informes dos Membros  da CD; 

 

3) Aprovação do projeto da aluna Fernanda Ferreira Maissner; 

 

4) Discussão verba FAPERJ (Apoio à Pós-graduação)  2019 e 2020; 

 

5) Seleção de propostas para utilização do PROAP  (R$ 8.000,00);                   

 

6) Aprovação das atas das duas últimas reuniões; 

 

7) Pedido de inclusão de coorientador na dissertação da aluna 

Fernanda Ferreira Maissner; 

 

8) Pedido de prorrogação de defesa da discente Thayane Ferreira da 

Costa Fernandes; 

 

9) Utilização de parte da verba FAPERJ para pagamento da inscrição 

na SBFis dos discentes; 

 

10) Homologação das aprovações dos candidatos no mestrado e 

doutorado da seleção 2021.2; 

 

11) Recepção de calouros e discentes. 

 

 

 

PARTICIPANTES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Henrique Rocha Mendonça 

Isabela Vilarinho de Paula Lobo 

Manuela Leal da Silva 

Caio Felipe de Araújo Ribas Cheohen 

Fernando Sampaio da Fonseca e Silva 
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ENCAMINHAMENTOS 

E DECISÕES 

A Coordenadora Profa. Cintia, iniciando a reunião com o 

primeiro ponto de pauta, informou que participou de uma 

reunião com o Bruno (Diretor da Biofísica), contando também 

com a presença do Rodrigo e da Tânia (Fisiologia), para 

tratarem a respeito da cotutela, sendo informada que é 

necessário a realização de um acordo de parceria para a  

realização da cotutela.  A Profª. Cintia, juntamente com o 

Jackson,  Tânia e  o Rodrigo vão se reunir  para começar a 

elaboração deste acordo. Outro informe é que talvez o 

programa consiga implementar nesse segundo semestre 

algumas bolsas do Multicêntrico. Provavelmente uma para 

Mestrado e uma para Doutorado, e que pedirá mais bolsas para 

a FAPERJ. 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. Aprovação do projeto da aluna Fernanda 

Ferreira Maissner – A Profª. Cintia apresentou o projeto 

enviado pela aluna, a  Profª. Manuela olhou e sugeriu que a 

discente tivesse mais cuidado com as normas de escrita.  O 

Prof. Henrique sugeriu que o projeto voltasse para a aluna para 

que possa mudar a forma de apresentação; precisando ajustar 

a formatação do projeto. Todos concordaram com a sugestão, 

a CD não aprovou o projeto da aluna, devendo a discente 

realizar as modificações e reenviar o projeto para a apreciação 

para a próxima reunião da CD. O quarto ponto da pauta – 

Discussão da verba FAPERJ (Apoio a Pós-graduação) 2019 e 

2020 – A Profª. Cintia informou que o depósito referente ao 

ano de 2019 foi realizado, e que o Prof. Jackson passara os 

valores. A verba referente ao ano de 2020 também foi 

depositada, ficando os seguintes valores: consumo – 

R$ 9.844,16, serviços de terceiros (pessoa física) – 

R$ 16.700,00, serviços de terceiros (pessoa jurídica) – 

R$ 19.406,00. A Profª. Cintia sugeriu que para o consumo, 

fosse destinado R$ 500,00 para a secretaria da Pós-graduação, 

o restante para o pagamento das inscrições feita pelos alunos 

no congresso da SBFis, e do valor que sobrar, a CD resolverá 

o que será feito, sendo aprovado pela CD. Em relação aos 

valores para serviços de terceiros, a Profª. Cintia sugeriu abrir 

um edital para as demandas. A CD discutiu e aprovou a 

abertura do edital de fluxo contínuo para os serviços de 

terceiros de pessoa física e jurídica. Passando para o quinto 

ponto de pauta – Seleção de propostas para utilização do 
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PROAP – R$ 8.000,00 – A Profª. Cintia informou que cada 

programa do Multicêntrico recebeu a verba de R$ 8.000,00.  

Foram contemplados os seguintes pedidos: Prof. Jackson 

R$ 3.000,00, Profª. Cintia e Profª. Flávia R$ 1.700,00 E Profª. 

Manuela R$ 800,00, ficando R$ 2.500,00 para a manutenção 

de ar condicionado. Aprovado por unanimidade pela CD. O 

sexto ponto de pauta – Aprovação das atas das duas últimas 

reuniões – A Profª. Cintia apresentou as atas, sendo aprovadas 

pela CD. O sétimo ponto de pauta – Pedido de inclusão de 

coorientador na Dissertação da aluna Fernanda Ferreira 

Maissner. A Profª. Cintia apresentou a carta com as 

justificativas, sendo aprovado pela CD. O oitavo ponto de 

pauta – Pedido de prorrogação de defesa da discente Thayane 

Ferreira da Costa Fernandes – A Profª. Cintia apresentou o 

pedido solicitado de quatro meses de prorrogação, sendo 

aprovado pela CD, com a abstenção da Profª. Isabela. O nono 

ponto de pauta – Utilização de parte da verba FAPERJ para 

pagamento das inscrições na SBFis dos discentes. Sendo 

aprovado pela CD, com a abstenção do Caio. O décimo ponto 

de pauta – Homologação das aprovações dos candidatos no 

mestrado e doutorado da seleção 2021-2. – No mestrado, como 

não houve candidato para a vaga de cotista, ela foi realocada 

para ampla concorrência. Foram seis candidatos classificados. 

Aprovado pela CD. A Profª. Cintia perguntou se todos 

concordavam com a homologação do resultado do doutorado, 

sendo aprovado pela CD.  Perguntou também se todos estavam 

de acordo com a homologação do resultado do mestrado com 

a modificação do sétimo colocado que foi apto, mas não sendo 

classificado. Aprovado pela CD. A Profª. Cintia pediu que 

fosse incluído um ponto de pauta extra, sendo aprovado pela 

CD. Décimo primeiro ponto de pauta – Recepção de calouros 

e discentes – A Profª. Cintia sugeriu que a recepção de calouros 

do PPGMCF fosse dinâmica, tendo palestras, apresentação do 

programa, proporcionando uma maior interação entre os 

alunos e também com os professores. Todos concordaram com 

a sugestão, ficando a Cintia, Manuela e Caio na organização 

do evento. 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 trinta minutos e eu, 

Fernando Sampaio da Fonseca e Silva, lavrei a presente ata. 

ASSINATURAS:  
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