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Aos quinze dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos,
no Auditório do IMCT (Pólo Novo Cavaleiro), foi realizada a quadragésima segunda reunião
ordinária dos membros do Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências
(PPG-PRODBIO) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé – Professor
Aloísio Teixeira. Estiveram presentes, professor Leonardo Paes Cinelli (coordenador do PPGProdBio), Magdalena Rennó, Paula Abreu, Cintia Monteiro e Juliana Montani. O prof. Leonardo
Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição da pauta: 1-)
homologação das defesa de Dissertação, 2-) apreciação do pedido de alteração do prazo
de defesa, 3-) utilização da verba PROAP 2015, 4-) discussão acerca do calendário
acadêmico 2015-2. Seguindo os trâmites normais o Coordenador relatou os seguintes informes
e assuntos gerais, a saber: A) as atas das reuniões anteriores foram redigidas pelo Coordenador
deste PPG e ainda não foram disponibilizadas, pois dependem de pequenos ajustes que serão
realizados pelos técnicos que trabalham neste PPG ao final do período de greve dos mesmos.
Sendo assim, o quanto antes estas serão liberadas para apreciação do Corpo Deliberativo deste
PPG e posterior homologação das mesmas. B) A Coordenação, assim como alguns docentes
deste PPG, solicita que os demais docentes tenham sensibilidade para julgar em regime de
excepcionalidade os pedidos dos alunos em assistir as aulas quando o motivo for não terem
conseguido realizar matricula formalmente pelo SIGA. Todavia, essa atitude (permissão ou não
do docente) é respeitada pela Coordenação. C) Já foram efetuadas as alteração de bolsistas
FUNEMAC e CAPES. D) O “V Simpósio Interno da Faculdade de Farmácia UFRJ e IV Jornada
Integrada de Pós-graduação” foi realizado pela faculdade de Farmácia da UFRJ. Foi um
excelente evento cientifico, contando com diversos especialistas. Adicionalmente, alguns dos
nossos estudantes receberam premiações. E-) devemos relembrar a todos Corpo Docente deste
PPG sobre a importância de atentar aos prazos para o oferecimento das disciplinas o prazo
determinado pela Coordenação e encaminhado por email a todos foi até 12/07. Algumas
disciplinas não foram cadastradas no SIGA em virtude do atraso na entrega dos formulários.
Adicionalmente, deve-se registrar que a disciplina de “metodologia científica” foi solicitada por
dois docentes, entretanto, somente um entregou a documentação dentro do prazo estabelecido,
e conseqüentemente, este ficará responsável pela disciplina. F-) A servidora Andrea Couto esta
de férias. G-) O Seminário de Acompanhamento dos Programas de Pós-graduação em Brasilia
foi muito bom. A apresentação de dados do nosso PPG pareceu, sob o ponto de vista do
coordenador, satisfatória para um PPG nota 3 e comparável a alguns nota 4. Muito embora essa
avaliação seja superficial, pois não leva em conta todos os parâmetros que são analisados. H-) A
Profa. Juliana Montani relatou que houve contato com a Reitoria a respeito da compra dos

módulos habitacionais para Pesquisa, mas até o momento não houve retorno. I-) As professoras
presentes se prontificaram em participar na redação do Projeto relativo ao Edital FAPERJ Nº
12/2015 - Apoio Emergencial para os Programas e Cursos de Pós-graduação Stricto Sensu do
Estado do Rio de Janeiro. J-) Em comum acordo entre a responsável pela disciplina “atividade
didática” e a coordenação do PPG foi definido o envio de memorando aos Cursos em que os
alunos deste PPG farão seu estágio docente. L-) Foi solicitado pela Profa. Magdalena se é
possível que a disciplina de “atividade didática” possa ser considerada RCS. Foi indicado que os
técnicos do PPG farão esta consulta à PR-2 assim a Universidade não houver mais classes em
greve. Finalizado, os assuntos e informes gerais, passa-se para as considerações dos pontos de
pauta. 1-) As defesas dos alunos Vitor Silva Cândido de Oliveira, Thamyris Almeida Moreira e
Bianca Barros da Costa foram homologadas. 2-) Foi solicitado três pedidos prorrogação de prazo
para defesa. Todavia, apenas o da aluna Tamillis Figueiredo de Oliveira foi avaliado, pois a
documentação exigida foi encaminhada corretamente e dentro do prazo. Diante do relato da sua
orientadora, foi concedido o prazo de defesa 18 de dezembro de 2015. 3-) Foi aprovado o uso
da verba PROAP da seguinte forma: consumo, deve ser gasto com a compra de eppendorf, tubo
falcon e ponteira; diária, deve ser gasto integralmente com o coordenador; serviço deve ser
usado com foco na Secretaria do PPG e a decisão dos itens será de escolha do coordenador. 4-)
Em nota de 10 de setembro de 2015 da acessória de empresa do Reitor foi mencionado que
esse tema será discutido em sessão extraordinária no dia 17 de setembro. Sem mais, encerra-se
a ata lavrada por mim, Leonardo Paes Cinelli, coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Produtos Bioativos e Biociências.

