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Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos,
na sala cento e seis do bloco “C” do Polo Universitário-Macaé foi realizada a quinquagésima
quinta 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), profa. Paula Alvarez Abreu (vice coordenadora do PPG-ProdBio), profa. Cíntia
Monteiro de Barros, profa. Juliana Montani Raimundo, profa. Magdalena Nascimento Rennó, prof.
José Roberto da Silva, profa. Rosane Aparecida Ribeiro e a téc. em Assuntos Educacionais:
Andréa Maria de Melo Couto de Oliveira. O prof. Leonardo Cinelli, Coordenador deste PPG,
iniciou à reunião, relatando a composição da pauta: 1- Informes; 2- Apreciação do edital de
seleção Mestrado e Doutorado (ingresso 2017-1); 3- Grupo de GT Ações Afirmativas; 4Análise da disciplina Tópicos em Divulgação científica; 5- Apreciação do aproveitamento de
horas na participação de curso em outra Instituição (percentual); 6- Pedido de estágio no
exterior; 7- Aprovação de crédito (carga horária). Doutorando: Irnak Marcelo Barbosa; 8Assuntos Gerais. Finalizado a composição da pauta, o coordenador agradece a presença de
todos e inicia a reunião com os seguintes informes: a) A prova de proficiência em Língua Inglesa
ocorrerá em 17/11/2016; b) A data limite para envio de formulário no tocante ao
(re)credenciamento no PPF-ProdBio foi prorrogada para 11/11/2016; c) Até o momento, não
recepcionamos sugestões ou ações visando inscrição na Feira de Ciências organizada pela
FUNEMAC. O prazo encerra em 09/11/16; d) Em atendimento à solicitação da CAPES, a
coordenação deste Programa relatou pontos que apresentam dificuldade em seu
desenvolvimento; e) Hoje, à tarde, haverá uma reunião no NUPEM com os representantes da
adufrj-SSind para tratar de assuntos relativos à categoria; f) O PPG-ProdBio utilizou,
integralmente, o recurso advindo do PROAP. 2- Aprova-se integralmente o edital de seleção de
ingresso discente (2017-1) para o Doutorado. Aprova-se o edital de seleção de ingresso discente
(2017-1) para o Mestrado com alterações no tocante a distribuição das questões em consonância
as linhas de pesquisa. Sugere-se também, incluir temas específicos indicados para a prova escrita
de Mestrado. 3- No momento, o CDPPG-ProdBio não possui informações relevantes e
substanciais para poder opinar sobre o as ações afirmativas na Pós-Graduação. 4- A profa.
Rosane Aparecida Ribeiro emitiu parecer favorável ao cadastramento e oferecimento da disciplina
intitulada “Tópicos Avançados em Divulgação Científica”, sob a responsabilidade da profa.
Magdalena N Rennó. A professora/parecerista solicitou algumas informações adicionais a serem
incluídas no formulário específico. 5 – O CDPPG-ProdBio emitiu parecer desfavorável ao
aproveitamento de crédito do curso realizado na USP pelos mestrados Ottassano de S. Panetto e
Danielle da S. Fraga Gomes, por estarem em desacordo com o artigo 53 do regulamento do
curso. 6- Aprova-se o pedido de estágio da mestranda Vitória T. Santos e não haverá suspensão
de bolsa (CAPES), por estar em acordo com o art. 33 do DOU nº 181, seção1, pág. 25 de
21/09/2010. 7- Após algumas considerações, delibera-se postergar parecer final sobre o
percentual destinado ao reaproveitamento de crédito do doutorando Irnak. M. Barbosa. Sem mais
a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e vinte 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.

