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Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos,
no Auditório do IMCT (Polo Novo Cavaleiro), foi realizada a quadragésima nona 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 Alvarez Abreu (vice-coordenadora do PPG-Prodio); os seguintes membros do
conselho deliberativo do PPG-ProdBio: Profa. Cíntia Monteiro de Barros, prof. José Roberto
da Silva, profa. Denise Oliveira Guimarães e profa. Nelilma Correia Romeiro. Os professores
convidados: Prof. Carlos Jorge Logullo de Oliveira e prof. Rodrigo Nunes da Fonseca 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; 2Aprovação da ata de 08/03/2016; 3- Discussão acerca de estratégias de (re)credenciamento
no PPG; 4-Análise e aprovação da declaração para prof. colaborador de disciplina; 5 -Relatos
da reunião do CD sobre a organização do Campus; 6- Discussão acerca da criação de prêmio
para estimulo discente à publicação de artigo científico; 7-Assuntos gerais; Finalizado a
composição de pauta, o coordenador deste PPG relata os seguintes informes:1- a) A
coordenação do PPG-ProdBio, do PPG-CIAC e de Pesquisa do Campus Macaé,
conjuntamente, encaminharam carta para a Prefeitura de Macaé e carta para FUNEMAC
visando à reconsideração no tocante às bolsas, haja vista que o edital unificado promovido
por estas instituições foi suspenso. Aguardamos informações sobre o assunto; b) A priori,
este PPG foi contemplado com três novas bolsas (duas de mestrado e uma de doutorado)
concedidas pela Pró-reitoria(PR-2)/Capes. No entanto, fomos informados pela própria PR2
que estas bolsas foram suspensas, a priori, por dois meses. A PR2/UFRJ já enviou ofícios à
CAPES manifestando surpresa e solicitando reconsideração da suspensão. O prof. Carlos
Logullo manifestou preocupação com relação distribuição de bolsas do programa. Relatou
que existe uma aluna sob sua co-orientação que está numa situação financeira muito difícil e
que gostaria de levantar essa questão, quanto ao acúmulo de bolsa e trabalho por alunos do
programa O professor Leonardo informou que o Programa está sempre preocupado com este
tema. E sempre que tomamos ciência de alguma irregularidade, convocamos os envolvidos
para esclarecimentos. Inclusive, já houve remanejamento de bolsas, quando necessário. O
prof. Rodrigo Nunes ressaltou que a maioria dos problemas dos PPGs resume-se em:
“processo seletivo e concessão de bolsas”. Mencionou ainda que a portaria da Capes sobre o
assunto possui muitas exceções, gerando dúvidas porém foi informado pela própria CAPES
que a decisão é do Programa. A professora Paula informou que anteriormente foi decidido em
colegiado que o programa procura seguir rigorosamente as regras dos órgãos de fomento e
que assim tem sido a distribuição de bolsas, Aproveitando, o professor Leonardo considera
importante informar quais os alunos da turma de 2016-1 receberão as bolsas disponíveis no
Programa. As bolsas das alunas, Evelyn Mendonça Reis e Jéssica Lopes D’Dego serão
remanejadas para os alunos, Vitória Tobias Santos e Vitor Won-Held Rabelo. No tocante as
bolsas “novas” que ganharíamos da PR2/Capes, teríamos os alunos: Jhenifer Nascimento da
Silva (Mestrado) e Carina Azevedo Oliveira Silva (Doutorado) e mais uma bolsa de mestrado
para início previsto para julho/2016 que seria para o aluno Thiago dos Reis Araújo. Ainda no
que se refere à bolsa, o prof. Leonardo salientou que a primeira classificada no processo
seletivo do doutorado não foi indicada para ser contemplada com bolsa porque ainda não

havia efetuado a matrícula, passando para a segunda classificada. Em virtude deste atraso
para recebimento da bolsa, vamos ter que refazer essa análise quando ocorrer o desejável
retorno das bolsas suspensas, visto que a concessão de bolsas é realizada quando se tem
bolsa disponível e levando em consideração a situação da matricula da seleção vigente.
Diante da importância do tema e após algumas considerações, deliberou-se, por
unanimidade, que deveria ser incluído um ponto extra pauta: “Critérios para concessão de
bolsas”. c) A data limite para o envio do Coleta Capes (Plataforma Sucupira) foi prorrogado
para 11/04/2016. Solicita-se para manter o lattes sempre atualizado visando facilitar todo o
processo; d) O prof. José Roberto da Silva prontificou-se em elaborar, aplicar e corrigir a
prova de proficiência em língua Inglesa para os três alunos que já completaram 24 (vinte e
quatro de meses) de matrícula e ainda não conseguiram aprovação na referida prova. Neste
caso, encontram-se os alunos: João Paulo Albuquerque de Araújo, Carolina Augusta de
Barros Silva e Tatiane Rodrigues Moreira. Saliento que tal decisão foi aprovada pela
comissão deliberativa deste PPG, através de consulta on-line; e)A mestranda Priscila
Baltazar, representante discente, informou que sete alunos possuem interesse em participar
na organização da “V jornada Integrada PG de Farmácia” os quais, relaciono a seguir: Israelle
Netto Freitas, Karina Godarth Gonçalves, Juliana Silva Nascimento, Juliana do Nascimento
Silva, Priscila Baltazar Gonçalves, Stella Schuenck Antunes e Thiago dos Reis Araújo. f) O
graduando Rodrigo Campos Lemos recebia uma bolsa, concedida pela PR3, para manter e
atualizar o site do PPG-Prodbio, porém fomos informados pela sra. Nilce (PR3) que o setor
está passando por mudanças em atividades de pagamento de bolsas e que as próximas não
poderão ser executadas. Verificamos a possibilidade de readequação da bolsa, mas sem
sucesso. O aluno já foi informado sobre o ocorrido; g) O coordenador do Programa informou
que a profa. Arlene, diretora do Campus, encaminhou uma carta recebida de algumas alunas
que participaram do processo seletivo de ingresso discente (Doutorado 2016-1), relatando
situações ocorridas durante o processo supracitado. Após consulta online ao colegiado, este
se manifestou contrário a responder a carta das alunas e com ciência da coordenação do
programa; a vice-coordenadora enviou um e-mail explicativo. ; h) Em virtude da escassez de
recurso, solicitou-se que seja reavaliado e readequado o valor orçado para o equipamento
pedido por este PPG no tocante ao edital Pró-equipamentos. A professora Rosane Aparecida
Ribeiro está à frente deste projeto, procurando atender e minimizar dúvidas e/ou
questionamentos; i) Este PPG encaminhou e-mail para os prof. Edison Carvalho e Rodrigo
Fonseca, presidentes da seleção de ingresso discente 2016-1, Mestrado e Doutorado,
respectivamente, visando obter sugestões para elaboração do próximo edital de seleção
(2016-2); j) O prof. Gilberto Zanetti enviou as informações adicionais da disciplina “Docência
no Ensino Superior” conforme mencionado pela parecerista, profa. Denise Guimarães.
Satisfeitas estas condições, solicita-se cadastramento junto ao SIGA para oferecimento em
2016-2; k) As professoras Magdalena Rennó e Juliana Montani justificaram ausência.
Terminados os informes, segue-se para os demais pontos de pauta: 2-Retirar esse ponto de
pauta haja vista que a ata de 08/03/2016 não foi finalizada. 3- O professor Leonardo Cinelli
leu o artigo 22 do regulamento do curso: “O corpo docente permanente do programa deverá
ser composto obrigatoriamente por pelo menos 70% (setenta por cento) de integrantes da
carreira de magistério superior lotados na UFRJ-Macaé e até 30% (trinta por cento) por
professores lotados em outras Unidades Acadêmicas ou Órgãos Suplementares da UFRJ ou
de outra Instituição de Ensino ou Pesquisa”. Ele salientou que devemos usar o
recredenciamento em concordância ao artigo supracitado. Essa informação é uma ferramenta
importante e devemos usá-la. A saída do prof. Carlos Rangel deste PPG será muito sentida,
principalmente no tocante a produção científica.. Informou ainda que o Programa possui
apenas dois membros externos e poderíamos ampliar esse número, convidando “grandes”
pesquisadores, que trarão maior maturidade e gerarão impacto na produção do Programa.
Ressaltou ainda que para a Capes, o ideal é ter o docente com orientação, então, a interação
dos atuais professores com os convidados deve ser grande. No que tange as normas de
recredenciamento, ressalta-se que seja um processo amplo (interno/externo). A profa. Cíntia
Barros ressaltou a importância de avaliadores externos, gerando transparência,
imparcialidade e idoneidade ao processo. O coordenador deste PPG deve participar desta

comissão, conforme indica o Regulamento do próprio PPG, pois seria capaz de identificar as
especificidades do Programa. O coordenador corrobora com a fala da profa Cíntia e informa
que, segundo o regulamento do curso, o coordenador do PPG é membro presidente da
referida comissão, porém ressalta que o cunho decisório será dos membros externos. A prof.
Nelilma fala sobre a possibilidade de enviar, a tabela com os critérios estabelecidos, para todo
o corpo docente e solicitar sugestões objetivando complementar ou alterar o documento. Tal
atitude gerará transparência e impedirá reclamações posteriores. O professor Leonardo
Cinelli leu os critérios avaliativos (aspectos quantitativos e qualitativos) que foram utilizados
na tabela (original) do último (re)credenciamento interno e verificou-se possíveis
alterações.Salienta-se ainda que o documento possui itens necessários e itens desejáveis.
Lembrou ainda que não há ”recorte” entre o Mestrado e Doutorado. Após algumas
considerações, observou-se a importância no aprofundamento do tema. O professor
Leonardo prontificou-se em enviar a tabela supracitada aos professores visando novas
análises e discussão sobre o assunto; 4- Aprova-se, sem ressalvas e por unanimidade, o
modelo de declaração que será disponibilizada aos professores colaboradores de disciplinas,
o qual será inserido no site do PPG-ProdBio (Anexo l da ata). Este documento procura passar
o retrato mais fiel possível no que tange ao oferecimento da disciplina, pois o professor
responsável é o maior conhecedor dessa dinâmica. 5-Ainda existem muitas dúvidas no
tocante à reorganização do Campus (centro? Unidade? Instituto?). Sugere-se analisar esses
questionamentos entre os pares para ser tratado em mesa redonda organizada pelo CD do
Campus sobre o tema. Nenhum dos presentes soube informar se há prazo determinado para
a votação e/ou deliberação final sobre o tema. Ressalta-se a importância de voltar ao assunto
na próxima reunião. Aguardamos sugestões e/ou questionamentos do corpo social deste
PPG, visando repasse ao Colegiado do Campus para que o mesmo possa sanar as dúvidas.
6-O professor Leonardo enfatizou a importância do estimulo à publicação, e, se possível com
utilização da verba PROAP para a(s) melhor(es) publicação(ões). Paralelamente a isso,
sugeriu a criação de um prêmio com o nome do professor Carlos Rangel, que fora citado
anteriormente por outros docentes e apenas reportado por ele, devido ao incentivo e apoio
dedicado ao Programa. O prof. Carlos Logullo reconheceu a importância do prof. Rangel para
o Programa mas esclarece que o nome deve ser melhor discutido haja vista que não é “praxe”
prestar homenagem para pessoas em vida. O professor Rodrigo ressalta que o mais
importante do prêmio é o seu simbolismo e reconhecimento pelo trabalho. Depois de algumas
considerações, o Prof. Leonardo sugere o nome de “Palmas Acadêmicas” para o prêmio em
questão em semelhança a um prêmio da Academia francesa que já foi ganho por Pierre
Curie. Os presentes relataram sobre a dificuldade em escolher a melhor dissertação/tese
como também elaborar os critérios avaliativos de forma clara e objetiva. Diante desse
contexto, as professoras: Nelilma C. Romeiro, Cíntia M Barros e Paula A. Abreu prontificaramse em formar uma comissão específica para analisar as regras básicas e avaliação que irão
nortear este processo. Aguarda-se a próxima reunião ordinária para o aprofundamento do
tema; 7- Não existem assuntos gerais a serem tratados. Passa-se então, para o ponto extra
pauta: “Critérios para concessão de bolsas”. Devido a difícil situação financeira atual do paíse
a dificuldade em captar novas bolsas para este PPG, o Colegiado deste Programa considerou
relevante reanalisar alguns aspectos importantes no tocante à distribuição de bolsas e não
fornecer bolsa àquele aluno que tem algum vínculo ou fonte de renda, independente das
regras da agência de fomento. O professor José Roberto sugere que na possibilidade de
todos os alunos matriculados já possuírem bolsa, aí, somente neste caso, será aberta uma
exceção - para alunos com atividade docente. O prof. Leonardo comprometeu-se em
conversar com o aluno do Programa que possui bolsa Capes e atividade docente e, também
com o seu orientador. Ficou acordado o prazo de um mês para manutenção de sua bolsa,
após isso, haverá o remanejamento da mesma. Após muitas considerações, inclusive no
tocante a atual situação financeira e cortes adicionais não previstos, o CDPPGProdBio
delibera que havendo qualquer forma de vínculo inabilita o aluno a receber bolsa no
Programa, exceto para professor substituto até 20h, na UFRJ Campus Macaé.Sem mais a
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e quinze 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_____________________________.
Anexo I

Macaé, _____ de ______________ de__________

DECLARAÇÃO
Eu,

Prof.(a)

______________________________SIAPE

_________,

responsável

pela

disciplina intitulada______________________________________, (código _______) com
carga horária total de ________ equivalente a ______ crédito(s), ministrada no segmento
_______________, declaro para os devidos fins que os professores, relacionados abaixo,
participaram como colaboradores na disciplina supracitada, oferecida pelo Programa de PósGraduação em Produtos Bioativos e Biociências.

Nome do docente/Siape

__________________________________
Prof.(a):
SIAPE:
Coordenador da disciplina

Carga horária em aula
teórica

prática

total

__________________________________
Prof.(a):
SIAPE:
Coordenador do PPG-ProdBio
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