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Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta
minutos, no Auditório do IMCT (Pólo Novo Cavaleiro), foi realizada a quadragésima sexta
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), Paula Abreu, Magdalena Rennó, Cintia Monteiro, Juliana
Montani, Denise Guimarães e Gilberto Zanetti. O prof. Leonardo Cinelli, Coordenador deste
PPG, iniciou à reunião, relatando a composição da pauta: 1) Aprovação de atas (enviadas
anteriormente), 2) aprovação da ata dia, 3) Homologação de membros suplentes e
discente do CPGP/Macaé, 4) Homologação do resultado da eleição da Comissão
Deliberativa do PPG-ProdBio. Extra pauta: 1) Pedido de prorrogação defesa do aluno
Jobert Willemen, 2) Proposta de nova disciplina eletiva. Assuntos gerais: Alteração de
membros da Comissão de Análise de Banca. O Coordenador não tinha informes e abriu
para informes dos membros: A) A profa. Paula Abreu fez um relato sobre visita ao Polo da
UFF – Friburgo, que tem atualmente três cursos na área de saúde: Odontologia, Biomedicina
e Fonoaudiologia. Divulgou os cursos do ProdBio e, segundo a mesma, alunos e docentes,
principalmente do curso de Biomedicina, demostraram interesse nos cursos e em realizar
colaboração em pesquisa. B) A profa. Magdalena Rennó informou sobre sua saída da
Comissão de Análise de Banca, neste momento a profa. Cintia Monteiro informou que ela e a
profa. Rosane Ribeiro teriam intenção de sair da referida Comissão, pois estavam assumindo
outros compromissos, assim como a profa. Juliana Montani. C) A profa. Magdalena informou
ainda, sobre a desistência, da aluna Nayara Nhocci, do mestrado. Finalizado os informes
gerais, passou-se para as considerações dos pontos de pauta. Aproveitando o informe da
profa. Magdalena, o prof. Leonardo fez uma inversão de pauta, trazendo para discussão o
ponto que seria tratado em assuntos gerais: Alteração de membros da Comissão de Análise
de Banca. Informou que o prazo de validade (2 anos) da atual comissão estava expirado
desde o mês de maio e propôs que fosse formada nova comissão com 3 (três) membros ao
invés de 4 (quatro), também com validade de 2 anos. Aprovado. O prof. Gilberto D. Zanetti
solicitou sua participação nesta comissão. 1) Apreciação das atas anteriores. Aprovadas. 2)
Apreciação de ata do dia 17/11/2015. Aprovada. 3) Homologação de membros suplentes
docentes e discente titular do CPGP/Macaé. Aprovado, a saber: profa. Andréa Luzia Ferreira

de Souza, como suplente da profa. Michelle Frazão Muzitano; prof. Rodrigo Nunes da
Fonseca, como suplente do prof. Eldo Campos e a discente Juliana Silva Nascimento, sem
suplente. 4) Homologação do resultado da eleição da Comissão Deliberativa do PPG-ProdBio.
Representando a linha de pesquisa “Produtos Bioativos: naturais e sintéticos” foram eleitas:
Juliana Montani Raimundo, suplente Denise Oliveira Guimarães e Magdalena Nascimento
Rennó, suplente Nelilma Correia Romeiro. Representando a linha de pesquisa “Sistemas
moleculares e alvos terapêuticos”, foram eleitos: Cintia Monteiros de Barros, suplente Eldo
Campos e José Roberto da Silva, suplente Jorge Luiz da Cunha Morais. Representando os
discentes do curso de mestrado: Karina Godarth Gonçalves, suplente Priscila Baltazar.
Aprovado. Finalizados os pontos de pauta, foram iniciadas as considerações dos pontos extra
pauta, solicitado pelo prof. Gilberto Zanetti: 1) Pedido de prorrogação defesa do aluno Jobert
Willemen. Aprovado. 2) Proposta de nova disciplina eletiva: “A docência no ensino superior”,
com carga horária teórica prevista de 45h, 3 créditos, sendo o prof. responsável: Gilberto
Zanetti; colaboradores: profa. Cherrine Pires e Rita Cristina Martins. Foi deliberado que a
proposta será encaminhada para um parecerista, a ser definido pela Coordenação. Sem mais
a tratar, a reunião foi encerrada às dez horas e vinte e cinco minutos. Eu, Vinicius Pêgo dos
Santos, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, __________________________ e
pelo prof. Leonardo Paes Cinelli, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Produtos
Bioativos e Biociências________________________________.

