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Ao cinco dia do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, no
Auditório do IMCT (Pólo Novo Cavaleiro), foi realizada a quadragésima terceira 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), Paula Abreu, Cintia Monteiro, Jackson Menezes, Edison Carvalho e Juliana Montani.
O prof. Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição da
pauta: 1-) Apreciação do projeto da FAPERJ (Edital 12), 2-) apreciação de pedidos de
alteração do prazo de defesa e licença maternidade. 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 Secretaria do PPG-ProdBio não possui mais telefone fixo. C) Foram obtidas três
bolsas de mestrado da FAPERJ e serão oferecidas na forma previamente acertada, de acordo
com o resultado da seleção de 2015-2. D-) A reunião do CTC-ES ocorrerá em 19 a 23 de
outubro de 2015. Nela será apreciada o pedido de Doutorado do PPG-ProdBio. E-) O professor
Edison Carvalho, responsável pela inclusão do subprojeto “Aquisição de um CLAE-UV-EM/EMn
como ferramenta para a Pesquisa de Novos Produtos Bioativos (ProdBio)” participante do
Edital da CHAMADA PÚBLICA MCT / FINEP / CT-INFRA – 02/2014, informou que o mesmo foi
modificado devido a Comissão de Seleção somente ter apoiado a compra do Espectrômetro de
Massas, assim uma parte do conteúdo e o título do subprojeto foi modificado para “Aquisição
de um Espectrômetro de Massas como ferramenta para a Pesquisa de Novos Produtos
Bioativos (ProdBio)”. Cabe ressaltar que os pesquisadores incluídos na solicitação foram os
professores com Bolsa Produtividade sob Coordenação do Prof. Carlos Rangel, solicitação
sugerida pela Comissão de Seleção. Nos próximos dias o projeto final será enviado pela PróReitoria de Pós-Graduação. Não existe nenhuma informação sobre cortes, mas existe a
possibilidade de não termo o dinheiro para comprar o equipamento, uma vez que houve um
aumento muito grande do dólar. F-) A professora Cintia Monteiro, informou que o projeto
contemplado pelo edital Pró-equipamentos da CAPES 2013, no qual nosso programa apoiou o
pedido do PPG-CiAC para compra do microscópio eletrônico EVO 10 da Zeiss, está em fase
final de implementação, entretanto, com a alta da libra a verba concedida não cabe mais no
orçamento enviado pela empresa. Sendo assim, estamos em negociação com a empresa para
conseguir desconto e o prof. Rodrigo Nunes está em negociação com a PR-2 para conseguir

uma maior verba com a UFRJ. Além disso, a prof. Cintia Monteiro informou que a partir do dia
15 de outubro será instalado o microscópio de fluorescência com contraste de fase e DIC pela
Zeiss no NUPEM, este ficará disponível por até 15 dias para os discentes e docentes do PPGProdBio e PPG-CiAC para que seja utilizado em suas pesquisas. Finalizado, os assuntos e
informes gerais, passa-se para as considerações dos pontos de pauta. 1-) Foi aprovado por
unanimidade o texto 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” e que o
propositor será o próprio Coordenador do PPG-ProdBio. As rubricas e valores indicados pelo
Colegiado foram: consumo (R$ 20.000,00), diárias (R$ 8.000,00) e serviço de terceiro (R$
8.000,00). 2-) Foram solicitados quatro pedidos prorrogação de prazo para defesa de
Dissertação de mestrado. Os pedidos das alunas Caruluni de Souza Pires (licença
maternidade) e Carolina Augusta de Barros Silva foram aprovados. O pedido da aluna Julia da
Luz Bueno foi avaliado e os Conselheiros sugeriram que a estudante juntamente com sua
orientadora providencie a indicação de um co-orientador, devido à ausência da sua orientadora
ocasionada pela licença médica/maternidade, e que seja realizada sua 2º Banca de
Acompanhamento até 30 de outubro de 2015, a qual se encontra atrasada, pois o prazo
estabelecido é de 15 meses. Adicionalmente, foi solicitado que sua Banca de
Acompanhamento, além de preencher o formulário tradicional, elabore um relatório minucioso
sobre o andamento acadêmico da referida aluna perante o PPG-ProdBio. Após o atendimento
e encaminhamento da documentação exigida, seu pedido será (re)avaliado pelo Colegiado.
Caso haja algum inconveniente para sua realização entregue justificativa à Secretaria do PPGProdBio. O pedido da aluna Tatiane Rodrigues Moreira foi avaliado e os Conselheiros
solicitaram que a estudante realize sua 2º Banca de Acompanhamento até 30 de outubro de
2015, a qual encontra-se atrasada, pois o prazo estabelecido é de 15 meses. Adicionalmente,
foi solicitado que sua Banca de Acompanhamento, além de preencher o formulário tradicional,
elabore um relatório minucioso sobre o andamento acadêmico da referida aluna perante o
PPG-ProdBio. Outros dois itens considerados foram o fato da aluna não possuir proficiência na
língua inglesa e de estar grávida. Devido, principalmente a estes dois fatos os Conselheiros
aprovaram o seu pedido de prorrogação para defesa do Mestrado. Todavia, consideraram que
talvez fosse inviável que sua defesa ocorresse até de final de 2015 (data que consta na carta
da orientadora), mas isso não pôde ser discutido mais profundamente pela falta de material
anexado ao pedido a saber; tempo de gravidez e progresso dos dados relativos ao seu projeto
de pesquisa, sendo, portanto necessário o relatório supracitado. Após o atendimento e
encaminhamento da documentação exigida, sua data de defesa será (re)avaliada pelo
Colegiado. Caso haja algum inconveniente para sua realização entregue justificativa à
Secretaria do PPG-ProdBio. Sem mais, encerra-se a ata lavrada por mim, Leonardo Paes
Cinelli, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências.

