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Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos,
no Auditório do IMCT (Pólo Novo Cavaleiro), foi realizada a quadragésima oitava 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), prof. Edison Luis S Carvalho, prof. Gilberto Dolejal Zanetti, profa. Juliana Montani,
profa. Rosane Aparecida Ribeiro e a técnica administrativo, Vinicius Pêgo dos Santos. O prof.
Leonardo Cinelli, Coordenador deste PPG, iniciou à reunião, com os seguintes informes: A)
Sobre a importância de estar ciente e submeter projetos, daqueles divulgados pelo sistema
financiar. B) Informa que dia 16 haverá o ato contra o corte de verbas da FAPERJ. C) Informa,
especialmente aos alunos, que o site do ProdBio possui, informações, formulários e relação de
documentos para diversas solicitações e em relação à disciplina, o ideal é que procure o
professor responsável. D) O PPG-ProdBio, junto com o PPG-Ciac assinaram uma carta à
FUNEMAC, relatando que a suspensão das bolsas é prejudicial à pesquisa realizada na
cidade. Encerrados os informes da presidência, e abertos os informes dos membros, a profa
Cintia Barros pede informe sobre a liberação de recursos do Edital FAPERJ 12/2015 – Apoio
Emergencial para os PPGs Strictu Sensu do Estado do Rio de Janeiro. O prof. Leonardo
esclarece que já realizou a abertura de conta e a documentação já foi enviada à FAPERJ e
aguarda o repasse por parte da mesma. Terminados os informes, passa-se aos pontos de
pauta: 01- Apreciação da ata de 19/01/2016; 02- Discussão sobre possibilidade de unificação
das secretarias de Pós-Graduação, 03-Análise de solicitação de adiamento de defesa dos
mestrandos: João Paulo de Albuquerque; Evelyn Mendonça Reis; Carolina Augusta de Barros
Silva; Tamillis Figueiredo de Oliveira e Daniele Carvalho da Fonte Martins 04-Homologação da
nova comissão de avaliação das bancas de defesa de dissertação; 05-Parecer sobre o
credenciamento do Prof. Dr. Paulo Melo 06- Homologação de defesas ocorridas em janeiro e
fevereiro de 2016 07- Homologação da composição final das comissões avaliadoras dos
processos seletivos de ingresso no mestrado e doutorado de 2016-1. 08- Homologação do
resultado final do processo seletivo de ingresso no mestrado e doutorado. 1- Ata de
19/01/2016, aprovada por unanimidade. 2- Possibilidade de unificação de secretarias de pósgraduação. Prof. Leonardo explica que durante uma reunião do Conselho Deliberativo do
Campus, apesar de não ter sido pauta, foi cogitada a possibilidade de unificação das
secretarias de pós-graduação. Falou também que já havia sido sondado pela Direção do
Campus e que se posicionou contra, devido às particularidades de cada PPG. Foi deliberado
que a secretaria do ProdBio poderá atender demandas pontuais de outros PPGs, por tempo
determinado, somente se solicitado formalmente à Secretaria. 3 – Solicitações de adiamento de

defesa. Pedido de Evelyn Mendonça Reis, foi aprovado. Pedido de Daniele Carvalho da Fonte
Martins, não aprovado o pedido de 06 meses, deliberado que a banca de acompanhamento,
junto ao orientador, defina um prazo menor. Os pedidos de Carolina Augusta de Barros Silva e
João Paulo Albuquerque de Araújo não foram aprovados e foi deliberado que devem fazer uma
prova de proficiência em inglês especial ou em outro PPG e a defesa de dissertação imediata,
com os dados que possuem até o momento. O pedido da Tamillis Figueiredo de Oliveira foi
aprovado. 04 – Nova composição da comissão de avaliação de banca de defesa de
dissertação. O prof. Leonardo resumidamente relatou que em decorrência de pedido de saída
de alguns membros da referida comissão, aliado ao fato de estar próximo do fim dos dois anos,
do prazo estabelecido para a nomeação desta comissão, foi decidido compor uma nova
comissão. Os docentes que aceitaram compor a comissão, foram: Chaquip Daher Netto,
Gilberto Dolejal Zanetti e Jorge Luiz da Cunha Moraes. Foi homologado por unanimidade. 5 –
Credenciamento Prof. Dr. Paulo Melo. O prof. Leonardo esclarece que assim como no caso dos
convites para a comissão de avaliação de banca, a escolha do prof. Jackson Menezes como
parecerista, foi feita com base na lista de docentes usada para realizar convites para participar
de comissões, bancas, parecerista, etc. Dito isto, procedeu à leitura do parecer, que
recomendou o credenciamento do Prof. Dr. Paulo Melo. Parecer aprovado por unanimidade. 06
– Homologação de defesas ocorridas em janeiro e fevereiro, a saber:
Data da defesa

28/01/2016

02/02/2016

Mestrando

Rayssa Rodrigues
Dias

Jobert Willemen da
Silva

Orientador

Título da dissertação

Leonardo Paes Cinelli

Avaliação e
localização dos
polissarídeos
sulfatados presentes
na ascídia
Microcosmus
exasperatus.

Gilberto Dolejal
Zanetti

Farmacobotânica e
sazonalidade na
composição química
das folhas de Xylopia
ochrantha Mart.
(Anonnaceae) com
ocorrência na
Restinga de
Jurubatiba.

Estudo farmacológico
da espécie Vitex
poligama: potencial
Juliana Montani
19/02/2016
Millena Campos Vidal
vasodilatador e
Raimundo
antioxidante visando a
aplicação na
disfunção vascular.
Homologado por unanimidade. 07 – Homologação da composição final das comissões
avaliadoras dos processos seletivos de ingresso no mestrado e doutorado de 2016-1. O prof
Leonardo, explicou em decorrência de mudança na composição das comissões avaliadoras do

mestrado e doutorado, prestes a realização dos processos seletivos, considerava necessário
fazer a homologação das pessoas que de fato participaram dos respectivos processos
seletivos, como segue: processo seletivo de mestrado – Carlos Jorge Logullo de Oliveira, Cintia
Monteiro de Barros, Denise de Oliveira Guimarães, Edison Luis Santana Carvalho, Gilberto
Dolejal Zanetti e José Roberto da Silva; processo seletivo de doutorado – Carlos Jorge Logullo
de Oliveira, Denise de Oliveira Guimarães, Jackson de Souza Menezes, Magdalena
Nascimento Rennó, Paula Alvarez Abreu e Rodrigo Nunes da Fonseca. Homologado por
unanimidade. 08- Homologação do resultado final do processo seletivo de ingresso no
mestrado e doutorado. O prof. Leonardo expôs que foi necessário fazer a homologação ad
referendum, para que os alunos não perdessem o prazo de matrícula e aguarda o envio da ata
final da seleção do mestrado. Homologado por unanimidade. Sem mais a tratar, a reunião foi
encerrada às doze horas e dez 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_____________________________.

