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PROPOSTAS DA CHAPA 

 
As nossas propostas como chapa 1 para a representação discente no colegiado do programa 

de pós-graduação em Neurociências (PPGneuro) girarão em torno de dois eixos principais: A 

democratização do programa e o aumento da participação estudantil, além da discussão de  

medidas para a melhora do conceito CAPES e do programa como um todo.  

 

EIXO 1: MEDIDAS PARA DEMOCRATIZAR O PROGRAMA 

Este primeiro eixo inclui propostas destinadas a melhorar a relação entre o programa e os 

alunos, assim como estabelecer um diálogo coletivo que permita aos representantes levar as 

propostas dos estudantes para o colegiado, conhecer os principais problemas dos alunos do 

programa, dar feed-back de mudanças e encaminhamentos e obter posições coletivas a 

respeito de elementos internos e externos que possam nos afetar como alunos da pós-

graduação. Para tal, propomos: 

1. Abertura de um canal de ouvidoria que permita o contato constante dos alunos com 

os representantes, permitindo que cheguem até estes qualquer reclamação e 

sugestões sobre problemas com a administração, o corpo docente, as bolsas, dentre 

outros.  

2. Envio de relatório mensal para os alunos (Atas) sobre o andamento das propostas e 

discussões dentro do colegiado. 

3. Espaços de reunião periódica que permitam o posicionamento dos alunos sobre 

elementos internos e externos ao programa.  

4. Realização de questionários semestrais de avaliação do programa, para manter um 

constante feed-back entre estudantes e colegiado. 



 

EIXO 2: MEDIDAS PARA A MELHORA DO PROGRAMA E O CONCEITO CAPES 

Este conjunto de propostas visa a melhoria da grade curricular e regimento do curso, o seu 

impacto nacional e internacional, bem como enriquecer a experiência dos alunos do 

programa, desenhando estratégias que melhorem e diversifiquem a colaboração, formação e 

produção dos estudantes. Os diferentes pontos citados se derivam dos critérios de avaliação 

da CAPES, no qual traçamos a elaboração de um plano estratégico que aumente o atual 

conceito do PPGneuro (5), visando o alcance de notas de excelência (6 e 7). Este aumento 

permitirá uma melhora na condição das bolsas e orçamento do programa, bem como maior 

valorização dos profissionais atuais e egressos. Dentre as ações, destacamos: 

1. Elaboração de um plano de internacionalização do programa, estabelecendo pontes  

2. com a Diretoria de Relações Internacionais da UFMG. Ao mesmo tempo, serão 

pensadas estratégias para aumentar o impacto nacional do programa, atraindo alunos 

de diferentes regiões do país. 

3. Elaboração de um programa de extensão e divulgação científica, a fim de melhorar o 

diálogo com a comunidade de Belo Horizonte, bem como o impacto social do 

programa. 

4. Propor uma reforma na grade curricular, partindo da elaboração de um ciclo básico 

de disciplinas e que prepare os alunos tanto de áreas biológicas como não-biológicas 

para uma formação aprofundada na neurociência. Aumento das disciplinas 

interdisciplinares, de estagio à docência e de tópicos de atualidade que leve em 

consideração a origem e o perfil profissional dos futuros egressos.  

5. Elaboração de grupos de trabalho que permitam a criação de eventos científicos, 

aumento da divulgação científica e espaços de debate e de confraternização, visando 

aprofundar as relações entre os alunos de diferentes laboratórios, assim como 

promover novas colaborações, aumento das produções científicas geradas pelo 

programa, e acentuar o caráter interdisciplinar. Como proposta inicial, queremos 

garantir um Encontro de Pesquisa em Neurociências anual e um ciclo de debates 

semestral com pesquisadores de diferentes linhas de trabalho dentro das 

neurociências.  
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PROPOSTAS DA CHAPA 

 

 

1 - Critérios Para Alocação De Bolsas  

 

Atualmente, as bolsas são destinadas aos candidatos que são aprovados nos primeiros 

lugares do processo seletivo e que apresentam os critérios definidos nas legislações 

específicas. 

 

Considerando que o Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) preza em estabelecer um compromisso com as 

desigualdades sociais, bem como com os alunos que se destacarem no processo seletivo, 

propomos:  

 

 Dialogar com os outros membros do Colegiado para verificar a viabilidade de 

concessão de 20% das bolsas do programas (independentes da classificação no 

processo seletivo) ao aluno aprovado no PPG que comprove possuir baixos 

recursos financeiros (ou outra condição adversa), de modo que ameace a 

continuidade/início no programa. O Colegiado será o órgão responsável por realizar 

esta análise, podendo ser solicitado documentos que comprovem as alegações do 



 

discente. Caso não haja aluno nas referidas condições, essa reserva de vagas será 

destinada aos aprovados conforme ordem de classificação do processo seletivo. 

 

 

2 - Regulamento do Programa 

 

 Propomos a criação de um e-mail com o objetivo de estreitar a comunicação 

efetiva entre o Colegiado e os alunos da pós-graduação. Entendemos que o 

programa necessita de uma plataforma para os alunos expressarem suas opiniões 

e sugestões sobre os atuais regulamentos do programa. Estas manifestações serão 

discutidas nas reuniões mensais do Colegiado.  

 

3 - Alocação de recursos recebidos pela CAPES e FAPEMIG 

 

 Propomos o custeio de passagens e diárias para o convidado externo da banca nas 

defesas de Mestrado (e não apenas para as defesas de Doutorado). 

 

4 - Estrutura curricular 

 

Atualmente o Programa de Pós-Graduação em Neurociências possui três áreas de 

concentração: Neurociências Básicas, Neurociências Clínicas, e Neurociências na Ciências 

Sociais e Educação. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) é, com muito mérito, um programa interdisciplinar. Desse modo, ele avança junto 

com as tendências mundiais de integrar diferentes áreas do conhecimento. 

 

Para isso, propomos um currículo focado em cada uma das áreas que atenda aos objetivos 

dos alunos ingressos no programa, possibilitando o estabelecimento da comunicação entre 

as diferentes subáreas.  

 Sendo assim, propomos uma nova divisão em cinco diferentes áreas: 

 

·        Neurociências Básicas (NB) 

·   Neurociências Clínicas (NC) 

·   Neurociências Translacionais (Básicas + Clínicas) (NT) 

·   Neurociências Exatas (NE) 

·   Neurociências Sociais e da Educação (NS) 



 

 

 

 Propomos que os professores responsáveis por cada disciplina classifique-a de 

acordo com essas 05 áreas (NB, NC, NT, NE, NS) no Plano de Ensino/Ementa.  

 

 Propomos que os professores responsáveis por cada disciplina explicitem o pré-

requisito/sugestão de conhecimento prévio necessário para cursá-la. 

 

 Propomos que os alunos NE e NS sejam orientados sobre a importância de 

cursarem as disciplinas Neuroanatomia e Neurofisiologia I o mais breve 

possível, como forma de facilitar a comunicação efetiva entre alunos/professores. 

 

5 - Políticas para internacionalização do Programa  

 

 A critério do docente, propomos que algumas aulas/disciplinas sejam lecionadas 

na língua inglesa, e que o professor incentive (por meio de pontuação extra, por 

exemplo) que as apresentações/participação dos discentes ocorram no referido 

idioma.   

 

 Propomos estimular a publicação dos diversos temas de projetos de pesquisa 

nas mídias sociais. Pretendemos, regularmente, convidar um aluno a descrever de 

forma sucinta seu projeto (por escrito e em inglês), sendo esta descrição vinculada 

a uma foto dele (a). Acreditamos que essa medida será importante para aumentar 

visibilidade ao programa.  

 6 - Outras ações 

 Atualização de informações e notícias pelas mídias sociais (Facebook, Instagram, 

etc); 

 Atualizar o site da Neurociências (alunos ingressos e divulgação de defesa de 

teses/dissertações); 

 Exigir mais atenção e organização da Secretaria na elaboração do calendário de 

matrículas e ofertas das disciplinas (dias, horários, data de início, etc); 

 Explicitar aos alunos como que eles podem ajudar a melhorar a nota do PPG 

na Capes, via mensagens eletrônicas e mídias sociais; 

  Participação na reunião de “boas vindas” dos calouros dos programas de 

mestrado/doutorado, em que iremos esclarecer suas principais dúvidas.   

 



 

 

  

 



 

 

REPRESENTAÇÃO DISCENTE NEUROCIÊNCIAS 
ELEIÇÕES 2019 

 

MEMBROS DA CHAPA 

 

TITULAR: GRACE ANE MORGANA CAVALCANTE DE QUEIROZ 
CURSO: NEUROCIÊNCIAS / DOUTORADO 

SUPLENTE: JOANA ANDRADE RAMALHO PINTO 
CURSO: NEUROSCIENCIAS/ DOUTORADO 

 

PROPOSTAS DA CHAPA 
 
Prezadxs colegas, 
 
Enxergamos como necessária a participação ativa da comunidade discente nas discussões 
que perpassam a gestão do programa de Pós-graduação em Neurociências (PGN). Assim 
sendo, colocamo-nos à disposição para representar os discentes junto ao Colegiado da PGN.
 
Esta chapa é composta pelas doutorandas Morgana Queiroz (Psicóloga/UFAL) e Joana 
Andrade (Arquiteta e Urbanista/UFMG). Ambas finalizaram o Mestrado pelo Programa PGN e 
sempre tiveram participação ativa, buscando atuar na divulgação da produção cientifica e na 
promoção da visão interdisciplinar do PGN, através da organização de eventos, simpósios, 
cursos de atualização, bem como na coordenação do Grupo de Estudos NeuroFaces e 
participação em outras iniciativas do PGN.  
 
A proposta inicial desta chapa consiste em buscar formas para promover uma comunicação 
mais direta e efetiva entre os alunxs, professores, servidores e o colegiado do programa de 
PGN. O caráter interdisciplinar do programa de PGN sugere que uma boa representação 
alcance os interesses dxs discentes nos diversos níveis e áreas de formação, nas várias 
unidades e seus respectivos laboratórios. Para isso, vamos propor ampliar a oferta de 
disciplinas da grade curricular, bem como a quantidade de vagas nas disciplinas ofertadas. 
Temos também a preocupação de propor, junto ao PGN, a realização de eventos e workshops 
que atendam interesses variados, tendo em vista a complementação da nossa formação. 
 
Diante do atual contexto socioeconômico e político do país, onde cada vez mais as medidas 
adotadas pelo governo interferem diretamente no funcionamento das pós-graduações, 
acreditamos ser fundamental a participação discente nas discussões do colegiado, tendo em 
vista as importantes questões que ali se apresentam, tais como critérios para distribuição de 
bolsas e alocação de outros recursos recebidos. 
 
Nós também nos comprometemos a participar das discussões de assuntos referentes ao 
regulamento do programa, ao incentivo à produção científica, ao apoio da FUMP aos alunos 
da pós-graduação, à internacionalização do programa e outras questões relacionadas ao 
funcionamento da PGN. Tal participação será pautada pela escuta e diálogo com os discentes, 
buscando representar, da melhor maneira possível, as questões e sugestões colocadas por 
eles.  
 
Contamos com o apoio de todxs 
Abraços 
 
Morgana Queiroz e Joana Andrade



 

 


