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Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta
minutos, no Auditório do IMCT (Pólo Novo Cavaleiro), foi realizada a quadragésima sétima
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), prof. Edison Luis S Carvalho, prof. Gilberto Dolejal Zanetti, profa. Juliana
Montani, profa. Rosane Aparecida Ribeiro e a técnica em assuntos educacionais, Andréa M M
Couto Oliveira. O prof. Leonardo Cinelli, Coordenador deste PPG, iniciou à reunião, relatando
a composição da pauta: 1- Informes 2-Apreciação da ata de 15.12.2015; 3- Novos
componentes para formar a Comissão que trata da análise da banca de dissertação; 4Aprovação do cronograma de reuniões ordinárias para 2016; 5- Homologação das bancas
aprovadas pelo CPGP/Macaé em 05/01/2016, 6- Parecer sobre a nova disciplina sugerida pelo
Prof. Gilberto Zanatti. "A Docência no Ensino Superior; 7-Disciplina MCF 728 Pesq.
Dissertação (0 crédito) - Responsabilidade do coordenador ;8-Criação da disciplina :pesquisa
de tese (0 crédito) – Doutorado 9-Homologação do resultado da prova de proficiência em
Inglês; 10- Assuntos Gerais. Finalizado a composição da pauta, o coordenador agradece a
presença de todos e solicita a retirada de dois pontos de pauta, os itens 4 e 5, a saber: ; 3Aprovação do cronograma de reuniões ordinárias para 2016; 4- Homologação das bancas
aprovadas pelo CPGP/Macaé em 05/01/2016. E incluir o seguinte ponto: 11- Homologação das
defesas de dissertação ocorridas em 2016. Aprovadas, por unanimidade, as alterações
supracitadas. Ficando assim, a nova constituição da pauta: 1- Informes 2-Apreciação da ata de
15.12.2015; 3- Novos componentes para formar a Comissão que trata da análise da banca de
dissertação, 4-Parecer sobre a nova disciplina sugerida pelo Prof. Gilberto Zanatti. "A Docência
no Ensino Superior; 5- Disciplina MCF 728 Pesq. Dissertação (0 crédito) - Responsabilidade do
coordenador ;6-Criação da disciplina :pesquisa de tese (0 crédito) – Doutorado
7Homologação do resultado da prova de proficiência em Inglês; 08- Homologação das defesas
de dissertação ocorridas em 2016; 09- Assuntos Gerais. Finalizado a nova composição de
pauta: 1- O coordenador menciona que não possui informes e se, um dos presentes deseja
relatar algum informe relevante. O prof. Edison menciona que o Pró-Infra retornou e torna-se
necessário, refazer o processo pelo sistema antigo, sem possibilidade de alterações, gerando
mais trabalho na complementação de informações. A data limite para o reenvio é 29 de janeiro
de 2016. Informou também que foi solicitado um título para o projeto, o qual foi nomeado de
“Pró-Macaé”. Prontificou-se inclusive, a repassar informações relevantes deste projeto e
apontou a possibilidade de solicitação de dados dos envolvidos para compor a proposta e que
este movimento de resposta deverá ser rápida devido ao prazo exíguo. 2- Ata de 15/12/2015,
aprovada por unanimidade. 2- O único professor que prontificou-se em participar da Comissão
de análise da banca foi o prof. Gilberto Dolejal Zanetti, cujo nome foi homologado, nesta
reunião. Sugere-se enviar e-mail individualizado, para os docentes, obedecendo a lista de
participação em comissões. O prof. Gilberto solicitou verificar a necessidade de registrar, em

portaria (boletim da UFRJ), a formação da nova composição, haja vista que a mesma é
considerada permanente. A atual comissão será substituída, somente após, a confirmação dos
outros dois professores que participarão da referida comissão. 4- O professor Leonardo Cinelli
leu o parecer da professora Denise Guimarães, sobre a viabilidade da
implantação/cadastramento da nova disciplina intitulada “A Docência no Ensino Superior”, sob
responsabilidade do prof. Gilberto Dolejal Zanetti. A parecerista relatou a importância da
disciplina para a formação acadêmica dos alunos, porém fez algumas ressalvas, inclusive, no
tocante ao detalhamento de determinados temas da disciplina em questão. Solicita-se
encaminhar, via e-mail, o parecer da profa. Denise ao professor Gilberto Zanetti, para as
devidas considerações. Aprova-se a disciplina com ressalvas, exceto com relação ao nome da
disciplina, que se manterá conforme defesa realizada, presencialmente, pelo prof. Gilberto. 5O prof. Leonardo Cinelli ressalta a importância da disciplina MCF 728 – Pesquisa de
dissertação (0 crédito) ficar sob a responsabilidade do coordenador em atuação no PPG,
gerando agilidade às respostas e rápida solução de problemas. Segundo o prof. Edison, o
objetivo da disciplina é, unicamente, manter o vínculo institucional dos alunos que já cumpriram
todos os créditos em disciplinas e estão em processo de finalização da dissertação. Desta
forma, esta disciplina não serve para solucionar problemas de alunos que esqueceram de
inscrever-se em disciplina(s). O prof. Leonardo ressaltou que existem diferentes tipos de casos,
como por exemplo: alunos e orientadores que consideram mais adequado a realização de
experimentos, assim que o aluno é matriculado. Neste caso, o aluno não teria a conclusão dos
créditos para a inscrição na disciplina (utilizando o conceito definido pelo prof. Edison),
impossibilitando o mesmo na realização da parte experimental no primeiro semestre de
inscrição no curso. A profa. Juliana esclarece que devemos analisar criteriosamente cada caso
e utilizar a MCF 728 em casos excepcionais. Para ela, é indiferente se responsabilidade desta
disciplina ficará nas mãos do coordenador ou de um professor. Feitas algumas considerações,
decide-se manter a responsabilidade da disciplina com o atual professor e ele, por sua vez,
determinará os casos onde a disciplina MCF 728 poderá ser lançada no histórico do aluno. 6Aprova-se por unanimidade a criação da disciplina MCF815 – Pesquisa de Tese (0 Crédito).
Nível: Doutorado. Ementa: Preparação de tese. 7- Homologa-se o resultado da prova de
proficiência em Inglês, realizada em 10/11/2015.
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Informa-se ainda que a prova foi elaborada e corrigida pelo prof. Daniel Augustinis,
lotado na UFRJ/Campus Macaé. Informa-se ainda que três alunos já completaram mais
de 24 meses de matrícula e ainda não conseguiram aprovação na prova supracitada,

gerando preocupação. Os discentes, que se encontram nesta situação (Carolina
Augusta de Barros Silva, João Paulo Albuquerque de Araújo e Tatiane Rodrigues
Moreira), e seus respectivos orientadores já foram informados sobre o resultado da
prova. 08- Homologa-se a defesa de dissertação da aluna:
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09- Assuntos gerais: O prof. Leonardo Cinelli ressalta a importância da participação de
todos nas reuniões deste PPG mas informa que a partir do mês de fevereiro/2016
deve-se implementar a nova composição da comissão deliberativa do Programa,
conforme homologado na reunião ordinária de dezembro de 2015 e em consonância
ao regulamento do curso (art. 2º). Ressalta ainda que as informações sobre as
reuniões e atas continuarão sendo enviadas a todo o corpo social do PPG. Caso
qualquer docente deseje participar de alguma atividade, a saber, comissão ou relatoria,
este deve demonstrar seu interesse (via e-mail ou pessoalmente) para a secretaria
deste Programa. Os pedidos serão atendidos levando em consideração a ordem
cronológica dos pedidos, linha de pesquisa (quando houver necessidade). Se desta
forma não forem obtidos o número de participantes desejados, serão enviadas
solicitações por e-mail, respeitando a ordem alfabética, conforme já vem sendo feito.
Ainda no que tange a comissão, o prof. Edison ressaltou a importância de enviar e-mail
a todos os envolvidos na avaliação no processo seletivo de ingresso discente 2016-1
(Mestrado e Doutorado), aprovados em reunião ordinária de 17/11/2015, visando ter
tempo hábil para a organização de todas as etapas (cronograma) constantes nos
respectivos editais. Solicita-se, inclusive, atentar para o prazo de homologação da préinscrição, a escolha dos artigos que serão apreciados pelos candidatos, local/horário,
enfim, a avaliação como um todo. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às onze
horas e dez minutos. Eu, Andréa Maria de Melo Couto de Oliveira, 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_____________________________.

