UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE ESTUDOS DE SAÚDE COLETIVA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
EM SAÚDE COLETIVA

Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Pós Graduação em Saúde Coletiva realizada no
dia trinta de abril de dois mil e quinze com a presença do Prof. Alexandre dos Santos Brito,
Coordenador; Profª Miriam Ventura, Coordenadora Adjunta; as Docentes Katia Bloch, e a
Representante Discente do Doutorado Angela Speroni e a TAE Fátima Moraes. A Reunião
iniciou ás 09:30h com a apresentação da Pauta.
1.

Aprovação da Ata das Reuniões anteriores;

2.

Solicitação de aprovação de Orientação Conjunta da aluna Karla Campos;

3.

Planejamento do II Colégio de Doutores;

4.

Orçamento PROAP 2015 e previsão para o Congresso ABRASCÃO;

5.

Relato da reunião com doutorandos sobre PDSE;

6.

Esclarecimentos sobre Bolsa FAPERJ Nota 10.

Ponto 1 – Foram solicitadas alterações a respeito do credenciamento das docentes
convidadas e apresentadas na Reunião de 09/04. As demais Atas foram aprovadas.
Ponto 2 – Foi aprovada a solicitação da aluna Karla Campos, apesar de a Co Orientadora
não participar do quadro de docentes do Programa, mas é uma aluna egressa do Programa e
está realizando Pós- Doutorado no PPGSC.
Ponto 3 – Ficou decidido que o primeiro ponto seria a decisão a respeito dos critérios de
seleção de bolsistas de mestrado e doutorado do PPGSC e indicação de docentes para
formar a comissão permanente de seleção e quando enviar novamente o convite ressaltar
que a proposta de critérios feita pela Comissão na última seleção já está incluída na Ata do
Colégio Anterior.
1 – Ratificação da composição da Comissão Deliberativa do Programa de Pós Graduação;
2 - Discussão de propostas para critérios de seleção de bolsistas;
3 – Estabelecimento da composição da Comissão Permanente de Seleção de Bolsas;
4- Criação da Comissão para Seleção da Tese que será candidata ao Prêmio Teses CAPES
4 – Credenciamento Docente para 2015

Ponto 4 – Ficou decidido que será solicitado à PR3 o financiamento de ajuda de custos,
inscrição e passagens para todos os alunos inscritos e que tenham trabalhos aprovados. Os
professores que quiserem o financiamento deverão solicitá-lo à Direção.
Ponto 5 – A representação discente do Doutorado relatou os fatos acontecidos na Reunião
com os demais interessados em realizar o Doutorado sanduíche. Afirmou que foi bastante
produtiva a reunião, e sugeriu que fosse criado um mural de informações para o Programa,
fato este que será sugerido à Direção Administrativa do IESC para que estabeleça um
espaço para estas divulgações.
Ponto 6 – Foi relido o Edital de Bolsa Nota 10 de 04/2015 para esclarecimento de dúvida a
respeito das chamadas para candidatos às bolsas. Foi esclarecido que a disponibilização de
bolsas Nota 10 se dará por Edital, periodicamente publicado na página da FAPERJ na
internet, e portanto o Programa teria direito a duas cotas de bolsas para Mestrado e para
Doutorado.
Ponto extra-pauta/1 – Decisão sobre a forma de participação do Prof. Mario no Programa,
considerando a decisão anterior de mudança de orientação e que o mesmo foi exonerado no
ano de 2013 e se encontra fora do país. Deliberou-se com base na Portaria nº 02 de
04/01/2012 do Presidente da CAPES que será alterada no ano de 2014 o seu status para
Professor Colaborador e em 2015 o descredenciamento conforme regras do Regulamento
do Programa e da referida portaria.
Ponto Extra- pauta/2 – Resposta à Pró Reitoria a respeito do intercâmbio com a OEA, foi
deliberado que a resposta que deverá ser dada à Pró- reitoria será a de que, neste momento,
o Programa não possui cotas de bolsas a oferecer à alunos estrangeiros, sem os mesmo
concorrerem ao processo de seleção para as cotas disponíveis.
Ponto Extra Pauta/3 – Decisão a respeito do Credenciamento dos Professores Guilherme
Werneck e Raphael Guimarães. Quanto ao Prof. Guilherme ficou decidido que ele seria
consultado quanto a possibilidade de alteração de seu status no Programa. O Prof. Raphael
como já perdeu o vínculo com a UFRJ, também deverá ser alterado em 2015 seu status para
Colaborador, e todos os orientandos dele receberão uma co-orientação. A Reunião terminou
ás 13:00h

