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Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos,
Polo Universitário, Bloco C, sala 106, realizou-se a quinquagésima quinta reunião ordinária dos
membros do Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências (PPGPRODBIO) da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Campus Macaé – Professor Aloísio
Teixeira. Estiveram presentes, professor Leonardo Paes Cinelli (Coordenador do PPGProdBio), profa. Cintia M. Barros, profa. Juliana Montani, profa. Magdalena Rennò, prof. José
Roberto da Silva e a profa. Paula Abreu. O prof. Leonardo Cinelli, Coordenador deste PPG,
iniciou à reunião, com os seguintes informes: A) O prof. Leonardo informa que o
recredenciamento ocorrerá no dia 21 de novembro. B) Informou que a Jornada de Pósgraduação foi muito boa, o ProdBio recebeu algumas premiações. Não houve informes por
parte dos membros. Terminados os informes, passa-se aos pontos de pauta, a saber: 01 –
Apreciação da ata da reunião ordinária ocorrida em 06 de setembro; 02 – Apreciação do
aproveitamento de horas na participação de curso em outra instituição; 03 – Apreciação de
proposta de matrícula futura de candidatos aprovados em processo seletivo no PPG-ProdBio;
04 – Discussão de critérios para manutenção de bolsas dos alunos; 05 – Apreciação da
viabilidade de realizar votação online para eleição de coordenação e representações no
CDPPG-ProdBio; 06 – Comissão para elaboração do edital para ingresso discente 2017-1; 07 –
Apreciação de minicurso de 15h do Prof. Gustavo Pablo Ramanelli, da Universidad Nacional de
La Plata; 08 – Homologação do resultado do exame de qualificação da doutoranda Daiane de
Jesus; 09 – Homologação das defesas de dissertação; 10 – Discussão sobre adesão ao
programa de pós-graduação MD-PhD; 11 – Criação de comissão responsável pela análise,
avaliação de prioridades e distribuição de recursos disponibilizados ao ProdBio; 11 –
Apreciação de criação de disciplina: Sistemas biológicos. 01 – Apreciação da ata da reunião
ordinária ocorrida em 06 de setembro. Aprovada. 02 – Aproveitamento de curso como
disciplina. O parecer foi entregue, mas houve dúvida sobre que forma constaria no histórico,
não houve deliberação sobre o referido ponto. 03 – Apreciação de proposta de matrícula futura
de candidatos aprovados em processo seletivo no PPG-ProdBio. Não aprovado. Mantido o
método utilizado atualmente. 04 – Discussão de critérios para manutenção de bolsas dos
alunos. Aprovado. Será criada uma comissão para definir os critérios. 05 – Apreciação da
viabilidade de realizar votação online para eleição de coordenação e representações no
CDPPG-ProdBio. Aprovado. 06 – Comissão para elaboração do edital para ingresso discente
2017-1. Foi aprovada a criação da comissão, composta por Leonardo Cinelli, Denise
Guimarães, Andréa Oliveira. 07 – Apreciação de minicurso de 15h do Prof. Gustavo Pablo

Ramanelli, da Universidad Nacional de La Plata. Aprovado com aproveitamento de créditos na
disciplina Tópicos Especiais em Produtos Biotativos. 08 – Homologação do resultado do exame
de qualificação da doutoranda Daiane de Jesus. Aprovado. 09 – Homologação das defesas de
dissertação, conforme segue abaixo:
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10 – Discussão sobre adesão ao programa de pós-graduação MD-PhD. O prof. Leonardo
esclarece que esse ponto seria exposto de forma detalhada pelo Irnak, mas considerando que
o mesmo não estava presente, este ponto seria retirado da pauta. 11 – Criação de comissão
responsável pela análise, avaliação de prioridades e distribuição de recursos disponibilizados
ao ProdBio. Ficou decidido que as professoras Juliana Montani, Cintia Barros e Magdalena
Rennò, entregariam, no prazo de uma semana a relação de itens a serem adquiridos pelo PPG
e que a Secretaria faria a montagem dos processos. 11 – Apreciação de criação de disciplina:
Sistemas biológicos. Aprovado. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e
quinze 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.

