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REUNIÃO DA:  
CD do Programa de Pós-Graduação 

Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 
DATA: 27/10/2021 

LOCAL: Google Meet HORA: 10:36 

  

ASSUNTOS: 

1) Informes da coordenação da pós; 

 

2) Informes dos Membros  da CD; 

 

3) Homologação da defesa de Carolina Soares da Silva; 

 

4) Solicitação de banca de exame de qualificação do discente Carlos 

Marcelo Concha Vilca  (Isabela Vilarinho de Paula Lobo, Henrique 

Rocha Mendonça, Fátima Lúcia de Carvalho. Suplente: Cintia 

Monteiro de Barros); 

 

5) Aprovação do projeto de mestrado de Danielle Villela Costa;                   

 

6) Utilização do recurso verba PROAP para conserto de 

equipamentos e Publicase; 

 

7) Solicitação de reativação de bolsa da discente Danielle Villela 

Costa; 

 

8) Aprovação de projeto de mestrado de Isabely Maria Martins 

Barbosa; 

 

9) Aprovação da ata da última reunião; 

 

10) Homologação de defesa da discente Thayane Ferreira da Costa 

Fernandes. 

 

 

PARTICIPANTES: 

Cintia Monteiro de Barros 

Henrique Rocha Mendonça 

Isabela Vilarinho de Paula Lobo 

Flávia Borges Mury 

Jackson de Souza Menezes 

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 ficou decidido na 

última reunião geral do Multicêntrico que o próximo processo 

seletivo ainda será de forma remota, a ser realizado no dia 

14/02/2022 das 09:00 às 10:00 (prova escrita). O PPGMCF 

terá 6 vagas para mestrado e 4 vagas de doutorado (fluxo 

contínuo). Informou também que apresentou na reunião geral 

a questão a cotutela, não sendo aprovada, pois teria que alterar 

o regimento. Passando então para o segundo ponto da pauta: 

informes dos conselheiros – O Prof. Henrique informou que o 

conselho municipal de educação em Macaé, já está 

funcionando e que, em breve, teremos várias cadeiras para 

representação docente, passando para o terceiro ponto – 

Homologação da defesa de Carolina Soares da Silva. A Profa. 

Cintia perguntou se todos estavam de acordo, sendo aprovada 

pela CD. Passando para o quarto ponto de pauta – Solicitação 

de banca de exame de qualificação do discente Carlos Marcelo 

Concha Vilca – A Profa. Cintia apresentou o pedido, com a 

banca formada pelos professores: Isabela Vilarinho de Paula 

Lobo, Henrique Rocha Mendonça, Fátima Lúcia de Carvalho 

e suplente Cintia Monteiro de Barros. A banca aprovou ad-

referendum, o discente precisa enviar novamente o formulário 

indicando a data da qualificação. Passando para o quinto ponto 

de pauta – Aprovação do projeto de mestrado de Danielle 

Villela Costa. A Profa. Cintia apresentou o projeto, sendo 

aprovado pela CD. O sexto ponto de pauta – Utilização do 

recurso verba PROAP para conserto de equipamentos e 

Publicase. A Profa. Cintia informou que o programa dispõe de 

aproximadamente R$ 8.000,00 de verba PROAP para ser 

dividida entre materiais de consumo, serviços de terceiros 

pessoa física e serviços de terceiros pessoa jurídica. A CD 

discutiu e deliberou em fazer um levantamento das demandas 

para ser discutido na próxima reunião. Em relação aos recursos 

da FAPERJ, a CD aprovou o pedido da Profa. Flávia, para 

instalação e manutenção de um equipamento de ar 

condicionado. Passando para o sétimo ponto de pauta – 

Solicitação de reativação de bolsa da discente Danielle Villela 

– A Profa. Cintia apresentou o pedido da aluna, a CD discutiu 

e por maioria não aprovou o pedido da aluna. O oitavo ponto 

de pauta – Aprovação de projeto de mestrado da discente 

Isabelly Maria Martins Barbosa – A Profa. Cintia apresentou o 

novo projeto da aluna, o Jackson sugeriu que um revisor 
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fizesse uma leitura desse novo projeto, emitindo um parecer. 

Foi aprovado pela CD que o projeto será enviado para a 

comissão de acompanhamento discente, que dará o parecer. O 

nono ponto de pauta – Aprovação da ata da última reunião – A 

Prof. Cintia perguntou se todos concordam com a ata, sendo 

aprovada pela CD. O décimo ponto de pauta – Homologação 

de defesa da discente Thayane Ferreira da Costa Fernandes – 

A Profa. Cintia perguntou e todos concordam, 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 dez minutos e eu, 

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

ASSINATURAS:  

 

 

 

 


