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PROGRA

ATA DA 61e REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ADMINISTRATIVO LOCAL DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS NA UFSC DO DIA IO/I0/2018.

Aos dez dias de Outubro do ano dois mil e dezoito (quarta-feira) às 09h00, reuniu-se na Sala dos
Conselhos, o Colegiado Local do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas
presidido pelo prof. Alex Rafacho com a presença dos Membros professores Adair R. Soares Dos
Santos, Eduardo L. G. Moreira, Everson Araújo Nunes, Fernanda B. Lama, Gustavo J. dos Santos. Re-

nata Mana Lataro e os representantes discentes Flaviano Lorenzon e Tamires Gregório. Havendo
quórum o Sr. Presidente iniciou a reunião. 1. Leitura e apreciação da ata ng 60: Ata aprovada por
unanimidade; 2. Informes: 2.1. Atualização dos critérios de credenciamento e recredenciamento:
comissão, por gentileza, encaminhar a proposta para apreciação pelos pares antes de nossa reunião

de novembro em (14/11). 2.2. Informações referentes ao PT, PP e RA: todas informações e formulá-
rios estão devidamente disponíveis em: http://pmpg.ufsc.br/comíssoes/comissão-avalíacao-plano-
de-trabalho-projeto-de-pesquisa-e-relatorio-anual/; 2.3. Informes provenientes da Reunião PROPG:
i) está sendo solicitado aos PPGs que levantem os destinos de seus egressos com intuito de levan-

tarmos nosso grau de inserção/impacto na sociedade, ii) também nos solicita a oferta de disciplinas
mininstradas no idioma inglês, especialmente agora que somos parte do CAPES/Print, iii) também
nos solicita que façamos uma versão resumida de nossa webpage no idioma inglês, ív) nos reco-
menda/estimula que façamos eventos científicos em nossas áreas de atuação (SICAFE?), v) nos re-
comenda/estimula que tragamos pesquisadores de fora como prof. Visitantes ou via outras modali-
dades (APV/CNPq), ví) nos recomenda/estimula que mandemos pós-graduandos para o exterior por

meio de eventos ou estágios sanduíche (buscar agências de fimento, DAAD, Humbolt, Fullbright,
Maríe Curi, EURAXESS, vii) próximo calendário acadêmico (11/03 a 13/07 -- 20].9.1 e 05/08 a 06/].2
-- 2019.2, ambas com 18 semanas cada), vivi) discentes devem estar a par de que possuem um segu-
ro contra acidentes pessoais (acessem www.genteseguradora.com.br). 2.4. Grupos de trabalho:
ficamos de elaborar uma i) atualização do processo seletivo (modo de entrada, avaliação, etc) (Co-
missão de acompanhamento de processo seletivo) e ii) atualizarmos o quadro de disciplina obriga-
tórias/eletivas (mestrado e doutorado); 2.5. Mini Simpósio do Programa: Deverá ocorrer nos dias
13 e 14 de Dezembro; 3. Ordem do dia: 3.1. Fala da representação discente: Nenhum item foi
abordado; 3.2. Atualização/renovação da atividade docente do discente Maciel A Bruxel: O Cole-
giado aprovou o documento apresentado pelo aluno e salienta apenas para que ele inclua nesta
carta os horários em que está ministrando a disciplina; 3.3. Homologação do Edital de mestrado
2018-2019: O Professor Everson apresentou o cronograma do edital para seleção de mestrado, que
deve ser divulgado ainda no mês de Outubro. Serão ofertadas 06 vagas para este edital; 3.4. Dis-
cussão da reformulação das disciplinas no mestrado: O Professor Alex apresentou uma proposta
de reformulação das disciplinas para o mestrado. Os docentes discutiram e sugeriram algumas alte-
rações para esta reformulação. Ao final, ficou definido que esta discussão voltará em uma próxima
reunião do Colegiado, para que possam aprovar a proposta final; 3.5 Critérios de Credenciamento e
Recredenciamento: O Professor Adair iniciou a discussão lendo a resolução de credenciamento e
recredenciamento já com as modificações propostas. Após leitura pontas de cada artigo da resolu-
ção e ampla discussão entre os docentes, o Colegiada decidiu por dar continuidade na reunião se-
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guinte. 4. Assuntos Gerais: Nenhum item foi abordado. Não tendo nada mais a tratar, o presiden-
te encerrou a reunião às llh40 e eu, Mana Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que sendo

aprovada, será assinada pelos presentes. Florianópolis, 10 de outubro de 2018.
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