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ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO ADMINISTRATIVO LOCAL DO PROGRAMA DE

PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS NA UFSC
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Aos quatorze dias de março do ano dois mil e dezoito (quarta-feira) às IOh00, reuniu-se na Sala CFS
003, o Colegiado Local do Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas presi-
dido pelo prof. Everson A. Nunes com a presença dos Membros professores Eduardo Luiz Gasnhar
Moreira, Fernanda B. L. Christian, Guilherme Fleury Fina Speretta, Gustavo J. dos Santos e os repre-
sentantes discentes Rafael Appel Flores e Haíssa A. Mendes. Havendo quórum o Sr. Presidente ini-
ciou a reunião. 1. Leitura e apreciação da ata ng 54: Ata aprovada; 2. Informes: a) Reunião do cole-
gial geral 26/03 na UFRGS -- Potenciais demandas deverão ser enviadas à coordenação local até dia
20/03. O Professor Everson irá solicitar demanda para a abertura de edital/Mestrado para a metade
do ano de 2018; b) Disciplinas, seminários, palestras ministradas em Inglês na esfera do PPGMCF --
demanda UFSC para internacionalização. O Programa já tem duas propostas de disciplinas que se-
rão ministradas em inglês e a coordenação do PPGMCF solicita colaboração e apoia todos os docen-
tes para que estas disciplinas possam realmente ser ofertadas em outras línguas; c) Programa foi
contemplado com uma bolsa de doutorado CAPES-DS emergencial. Esta bolsa será disponibilizada
para a aluna que passou no último processo seletivo, Edital nQ 02/2017/PPGMCF; d) Próximas reu-
niões do co]egiado ]oca] em 2018-01 -- toda segunda quarta-feira do mês -- 1]./04; 09/05; 13/06;
11/07. Calendário de reuniões aprovado por unanimidade; 3. Ordem do dia: 3.1 -- Homologação
processo seletivo mestrado entrada 2018-01: Este processo seletivo teve doze inscrições online,
onde apenas 3 inscrições foram homologadas. Após seleção dos candidatos, nenhum candidato foi
aprovado no processo seletivo, pois a notaffinal destes candidatos foram abaixo de 30; 3.2 -- Ho-
mologação processo seletivo doutorado entrada 2018-01: Item retirado de pauta, pois segundo
edital a data para divulgação do resultado final é a partir do dia 16/03. Desta maneira, a homologa-
ção do resultado final só poderá ser feita após esta data; 3.3 -- Cadastro e oferta de vagas para re-
conhecimento de diploma estrangeiro na Plataforma Carolina Bori -- Quantas vagas o colegiado lo-
cal propõe que nosso programa disponibilize semestralmente(para analisar potenciais pedidos em
Espanhol, Francês e Inglês): O Colegiado analisou o memorando e após discussão, ficou definido
que o PPGMCF irá analisar, caso tenha demanada, 2 diplomas de Mestrado e 2 diplomas de Douto-
rado; 3.4 -- Validação de créditos doutorando Flaviano Lorenzon (Orientadora Profe Dre Fernanda B
Lama): Todos os créditos solicitados pelo aluno foram aprovados pelo Colegiada; 3.5 -- Solicitação
para exercer ativídade didática remunerada em paralelo a recebimento de bolsa de estudos, douto-
rando Flavíano Lorenzon (Orientadora Profe Dre Fernanda B Lima) -- Relator: Professor Guilherme: O
aluno solicita autorização para exercer atividade de docência (4h/semana) remunerada. O relator
apresentou seu parecer favorável a esta solicitação, o qual foi aprovado por unanimidade; 3.6 --
Demandas representação discente: Nenhum item foi abordado; 3.7 -- Desistência de orientação da
aluna Haíssa A. Mendes: Após apresentação da carta do atual orientador, Professor Everson, escla-
recimento dos fatos e justificativas, a desistência da orientação foi aprovada pelo Colegiada; 3.8 -
Escolha da nova orientação para a aluna Haíssa A. Mendes: Após desistência de orientação, por
parte do Professor Everson, a aluna fez contato com o Professor Guilherme. A orientação, até a
presente data, não está definida, pois o Professor Guilherme está aguardando a definição de um
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projeto e recurso financeiro para então confirmar ou não a orientação com a aluna Haíssa. Até a
próxima reunião do Colegiado, o Professor Guilherme deve ter uma posição definida em relação a
esta orientação; 4 - Assuntos Gerais: a) Prospecção de alunos para os processos seletivos: O Colegi-
ado discutiu ideias e novos modelos de curso de inverno a fim de prospectar novos alunos para os
próximos processos seletivos. Foi discutida, também, a possibilidade de formular um curso prepara-
tório para os processos seletivos, com o objetivo de priorizar assuntos básicos de fisiologia. Estas
questões levantadas serão discutidas e repensadas com maiores detalhes para que possam então,
serem efetivadas; Não tendo nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às ].Ih00 e eu,
Mana Eduarda Fernandes, lavrei a presente ata que sendo aprovada, será assinada pelos presentes.
F[orianópo[is, 14 de março de 20].8.

Membros do Colegiado Pleno
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