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Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta
minutos, no auditório, Polo Novo Cavaleiros - IMCT, foi realizada a quadragésima quinta
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 PPG-ProdBio),professora Paula Alvarez Abreu (vice-coordenadora do
PPG-ProdBio), professor Edison Luis S. Carvalho, professora Denise de Oliveira Guimarães,
professora Juliana Montani Raimundo, professora Magdalena Nascimento Rennó e a
técnica em assuntos educacionais Andréa M de M Couto de Oliveira. O prof. Leonardo
Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição da pauta:
1.Aprovação das atas (enviadas anteriormente); 2.Parecer sobre a viabilidade de
encaminhamento das bancas examinadoras ao CPGP Macaé. 3.Representação
docente e discente para compor o CPGP Macaé e representação discente para
compor a CDPPProdBio; 4.Solicitação de desligamento do Programa por parte do
prof. Carlos Rangel Rodrigues. 5.Parecer sobre a obrigatoriedade de ter o manuscrito
submetido para solicitação do Diploma de mestrado; 6.Aprovação do doutorado, na
160ª Reunião CTC-ES CAPES; 7.Acatamento das solicitações do colegiado deste PPG,
no tocante ao adiamento de defesa das alunas Julia da Luz Bueno e Tatiane
Rodrigues Moreira; 8.homologação do edital de seleção de mestrado e doutorado;
09.Homologação da banca para avaliação do processo de seleção discente de
mestrado e Doutorado. 10.Representação no CDPPProdBio,; 11.Homologação das
defesas ocorridas em 2015-2; 12.Informes e assuntos gerais. Finalizado a composição
da pauta, passa-se para as considerações pertinentes a mesma. 1- A comissão deliberativa
deste Programa solicita retira de pauta das atas enviadas, em virtude do grande número de
atas e curto prazo disponibilizado para a leitura das mesmas; 2- O prof. Edison informou
que CPGP de Macaé está com problemas no tocante a sua atuação. Informou também, o
seu desejo em não participar do referido conselho, mas gostaria de permanecer como
membro representante junto ao CEPG (Sede). Diante desse contexto, solicita-se enviar um
e-mail para a PR2, visando obter maiores informações sobre o assunto. O prof. Leonardo
ressaltou sobre a viagem cansativa de ida/volta ao Rio para participação da reunião do
CEPG e mencionou a possibilidade do uso de vídeo conferência (Skype, por exemplo).
Dando continuidade, a análise deste ponto de pauta, correlação ao CPG Macaé, a comissão
deliberativa do Programa reitera que todas as banca de defesa, devam ser encaminhadas à
comissão específica do Programa, formada pelas profas: Cíntia Monteiro de Barros, Juliana
Montani Raimundo, Magdalena Nascimento Rennó e Rosane Aparecida Ribeiro. E posterior
encaminhamento ao CPGP (Macaé) visando homologação, em conformidade ao Art. 4º(do
regulamento do curso), transcrito a seguir: “A CDPPG-ProdBio é instância decisória no
âmbito do Programa de Pós-graduação e deverá: (...)XIV – aprovar composição de bancas
examinadoras de dissertações e teses, que estejam em conformidade com o disposto no
Art. 54 do Anexo à Resolução CEPG nº1 de 1º de dezembro de 2006, e encaminhar para
homologação à Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa à qual o Programa esteja
eventualmente vinculado”. Para tal, deve abrir um processo visando facilitar a distribuição e
localização do mesmo. Diante desse contexto, a profa. Magdalena ressalta a importância do

envio de toda a documentação pertinente à formação da banca de defesa com 03 (três)
meses de antecedência, visando evitar a perda de prazos e outros problemas afins.. Decidese também, não alterar o formulário específico para a composição da banca de defesa,
disponível no site do Programa. 3- Até o momento, não houve docentes nem discentes
interessados em participar das seguintes comissões: Representatividade junto ao CPGP
(dois docentes para suplência e um discente para membro titular). Para as reuniões do
PPG-ProdBio (dois alunos: um titular e um suplente). Delibera-se enviar novo e-mail, com
caráter mais explicativo sobre a importância das referidas comissões. A profa. Magdalena
sugeriu convocar alguns professores visando sanar esse impasse. 4- O professor Leonardo
Cinelli leu o e-mail enviado em 16/11/2015 pelo prof. Carlos Rangel, que solicita o
desligamento dele do Programa. Após a leitura, o prof. Leonardo ressaltou a importância do
prof. Carlos Rangel para a implantação e sucesso deste PPG. Após algumas considerações,
delibera-se que o afastamento do professor em questão, deve ser formalizado em
31/12/2015, visando fechamento do quadriênio junto à CAPES; 5- O prof. Leonardo Cinelli
informou que o índice de publicação com os discentes do Programa é muito baixo. Assim,
torna-se imprescindível, uma reavaliação deste assunto. Aprova-se por unanimidade a
exigência de ter, no mínimo, o manuscrito submetido em revista estratificada pela CAPES
como Qualis B2 (superior ou equivalente) para que inicie o processo de solicitação do
diploma. Esta nova deliberação passa a ter validade a partir dos discentes ingressantes em
2016-1. 6- O curso (nível doutorado) do PPG-prodbio foi aprovado e seu regulamento já está
em vigor, conforme informações da sra. Aleni Vieira (PR2), em e-mail datado de 09/11/2015;
7- A profa. Daniela Gurpilhares havia solicitado a prorrogação do prazo de defesa da aluna
Tatiane Rodrigues Moreira. No entanto, a referida aluna encaminhou atestado médico
relatando a necessidade de repouso e ameaça de parto pré-maturo. Assim, solicitou
trancamento de matrícula, o qual foi efetuado em outubro/2015. Aprovado o trancamento.
Quanto ao acatamento dos procedimentos para adiamento de defesa da aluna Júlia da Luz
Bueno, não foram atendidos. O prof. Leonardo informou que não foi realizada a banca de
acompanhamento até a data de 30/10/2015, conforme solicitado pela comissão deliberativa
do Programa. Informou que o projeto sofrerá alguma alteração. Informou também, que a
profa. Daniela Gurpilhares, orientadora da aluna, encontra-se licenciada e esta solicitou que
ele fosse o co-orientador da discente. Diante do exposto, solicita-se fazer um novo
cronograma com descrição das atividades programadas e aprova-se estender o prazo até
30/11/2015, para a realização da segunda banca de acompanhamento. 8- Homologam-se
os editais 410/2015 (ingresso discente para o mestrado 2016-1 – 15 vagas) e edital 413/205
(ingresso discente para o doutorado 2016-1 – 10 vagas). 9- Homologam-se as seguintes
bancas para o processo seletivo de ingresso discente para 2016-1.
Banca da Seleção Mestrado 2016-1
Banca da Seleção Doutorado 2016-1
Carlos Jorge Logullo de Oliveira
Carlos Jorge Logullo de Oliveira
Cintia Monteiro de Barros
Edison Luis Santana Carvalho
Denise de Oliveira Guimarães
Gilberto Dolejal Zanetti
Edison Luis Santana Carvalho
Jackson de Souza Menezes
Gilberto Dolejal Zanetti
Paula Alvarez Abreu
Rodrigo Nunes da Fonseca
Rodrigo Nunes da Fonseca
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cintia Monteiro de Barros (suplente)
10- Transcrevo art. 2º do regulamento do curso que trata da nova composição do
CDPPProdBio: “§1° – A CDPPG-ProdBio será composta: (...) por quatro professores, e seus
respectivos suplentes, do corpo docente permanente do PPG-ProdBio, sendo dois
representantes de cada uma das linhas de pesquisa indicadas na proposta de criação de
cursos de pós-graduação na CAPES”. Delibera-se que os professores permanentes devem
se candidatar informando seus suplentes, isto é, uma chapa apenas com dois nomes: titular
e suplente. Deve-se informar também, a linha de pesquisa que o docente está credenciado.
Delibera-se ainda que a eleição será realizada em 09/12/2015 (quarta-feira), na secretaria
do curso (IMCT, 3º andar) de 10h às 15h. Ainda no que tange a representação, o

regulamento ressalta que deve haver um representante discente do mestrado e um do
dourado. Diante desse contexto, o prof. Edison solicitou atentar para o percentual de 70%
de representação docente na composição final da referida comissão. Ficou acordado entre
os conselheiros que essa alteração será realizada assim que o Regulamento do PPG for
reavaliado; 11- Homologam-se as defesas relacionadas abaixo.
Ata

Data da dafesa

Mestrando

Orientador

Título da dissertação

36

31 / 08 / 2015

Vitor Silva C de
Oliveira

Rodrigo Nunes
da Fonseca

37

10/09/2015

38

11/09/2015

Thamyris Almeida
Moreira
Bianca Barros da
Costa

Leonardo P
Cinelli
Leonardo P
Cinelli

Investigação da expressão de genes
envolvidos com a divisão meiótica durante a
diferenciação do parasito Tritrichomonas
foetus
Ação anticoagulante da galactana sulfatada
extraída da alga verde Penicilluscapitatus
“Avaliação estrutural e potencial
anticoagulante dos polissacarídeos sulfatados
da alga marinha Gracilaria caudata

39

28/10/2015

Criscila de Souza
Cruz

Eldo Campos

Estudo funcional de uma pirofosfatase
inorgânica envolvida com o metabolismo de
polifosfatos

12- Informes e Assuntos gerais: a) Agradecer a todos os envolvidos na aprovação do
doutorado. Em especial, o prof. Henrique e o sr. Ivan, ambos, atualmente, na PR2 e a
Profa. Débora Foguel, ex-Pró-reitora; b) Já foi enviado o orçamento participativo 2016; c) O
prof Leonardo informou que o Programa está cada vez mais se distanciando da meta de 24
meses para defesa. Torna-se necessário criar mecanismos de incentivo a finalização do
curso no tempo desejado. Sem mais, encerra-se a ata lavrada por mim, Andréa Maria M.
Couto de Oliveira ___________________, na qualidade de Técnica em Assuntos
Educacionais, responsável em secretariar esta reunião e pelo professor Leonardo Paes
Cinelli ____________________, coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Produtos Bioativos e Biociências.

