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ATA DA 56ê REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ADMINISTRATIVO LOCAL DO PROGRAMA DE
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Aos onze dias de abril do ano dois mil e dezoito(quarta-feira) às 09h00, reuniu-se na Sala CFS 003, o
Colegiado Local do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas presidido
pelo prof. Everson A. Nunes com a presença dos Membros professores Adair Roberto Soares dos
Santos, Alex Rafacho, Cilene Lho de Oliveira, Eduardo Luiz Gasnhar Moreira, Fernanda B. L. Christi-
an, Guilherme Fleury Fina Speretta, Gustavo J. dos Santos e os representantes discentes Rafael Ap-
pel Flores e Haíssa A. Mendes. Havendo quórum o Sr. Presidente iniciou a reunião. 1. Leitura e
apreciação da ata ng 55: Ata aprovada por unanimidade; 2. Informes: a. Resumo reunião colegiado
geral: As cópias digitais foram enviadas por e-mail para todos os docentes; b. Consulta por deman-
da de bolsa Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) junto ao Programa Multicêntrico: Os do-
centes deverão apresentar projeto das associadas com demanda justificada; c. As Próximas reuni-
ões do co]egiado ]oca] em 2018-0]. ocorrerão em 09/05; ].3/06; 11/07 (toda segunda quarta-feira
do mês). 3. Ordem do dia: 3.1 -- Homologação processo seletivo doutorado entrada 2018-01: O
resultado final deste processo seletivo foi homologado pelo Colegiado. Porém, foi informado que a
candidata aprovada, Priscila Laiz Zimath acabou participando do processo seletivo do PPGFMC, on-
de também foi aprovada e acabou optando por cancelar a matrícula no Multicêntrico; 3.2 -- Aceite
de orientação da mestranda Haissa Aguiar Mendes pelo Prof Guilherme Speretta: Foi aprovada a
nova orientação da aluna Haissa, que a partir da presente data será sob responsabilidade do Pro-
fessor Guilherme; 3.3 -- Prorrogação do prazo para defesa da mestranda Haissa Aguiar Mendes de
07/2018 para 07/2019: A prorrogação de prazo, pelo período de doze meses, foi aprovada por una-
nimidade; 3.4 -- Solicitação de defesa de Mestrado, mestranda Natália E. do Canto (orientador Prof.
Everson A Nunes): A solicitação de defesa, para o dia 06/07, foi aprovada pelo Colegiado; 3.5 -- Le-
vantamento de oferta de vagas para edital de seleção de mestrado 2018-02 (Prova escrita em
25/06): Foi feita uma consulta com os docentes presentes para identificar o número de vagas que
cada um deles está disposto a ofertar em um próximo edital para seleção de mestrado. Após con-
sulta e discussão, o Colegiado aprovou a abertura de um novo edital com 6 vagas; 3.6 -- Levanta-
mento de oferta de vagas para edital de seleção de doutorado 2018-02: A princípio será abeto um
edital com l vaga. 3.7 -- Solicitação de credenciamento junto ao Programa como orientador especí-
fico (Relatoria: Comissão de credenciamento e recredenciamento): O Professor Adair apresentou o
parecer da Comissão de Re/Credenciamento referente à solicitação de credenciamento da Profes-
sora Renata Mana Lataro. Após leitura do parecer, esta solicitação foi colocada em votação. Sendo
assim, o Colegiado aprovou o credenciamento da Professora Renata, como membro específico (co-
laboradora), orientadora de Mestrado. 3.8 -- Demandas representação discente: A aluna Haissa deu
um /eedback sobre a sugestão apresentada na última reunião do Colegiado, onde os alunos poderi-
am ministrar um curso preparatório para os estudantes que fossem participar dos processos seleti-
vos do PPGMCF. Foí informado que os alunos não demonstraram grande interesse para esta pro-
posta; 3.9 -- Investimento e distribuição da verba PROAP -- 2016, 2017 e 2018. Gastar os valores
referentes a 2016 e 2017 até fim de 2018. Item retirado de pauta; 3.10 -- Discussão sobre a possível
mudança da disciplina de manejo -- (Prof. Cílene): A Professora Cilene apresentou sua preocupação
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com a disciplina de Manejo de Animais, que no decorrer dos últimos semestres foi perdendo alunos
pelo fato de que a demanda aumentou significativamente e então muitas disciplinas de Manejo
foram criadas. Isto causa um problema no PAAD da Professora que se vê sem três créditos no de-
correr do semestre, pelo fato da disciplina não ocorrer por falta de alunos. O Colegiado analisou a
situação e sugeriu à Professora que reformulasse a disciplina, buscando um formato online para a
parte teórica da disciplina. Esta sugestão foi aceita pela Professora Cilene, que ficou de analisar me-
lhor e decidir o que fazer para o próximo ano; 3.11 -- Sugestões para evitar oferta de disciplinas sem
número mínimo de alunos matriculados: O Professor Everson expos sua experiência, neste semes-
tre, com uma disciplina que precisou ser cancelada pelo fato de não ter o número mínimo de alunos
matriculados (quatro estudantes). Após este assunto ser amplamente discutido, o Colegiado deci-
diu aplicar a pré-consulta para as disciplinas que já iniciarão no semestre2018/2; 4 - Assuntos Ge-
rais: Nenhum item foi abordado. Não tendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às
llh15 e eu, Mana Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada
pelos presentes. F]orianópo]is, ]] de abri] de 20].8.
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