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Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, na
sala 106, bloco C do Polo da Cidade Universitária, foi realizada a quinquagésima sexta
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), Cintia Monteiro de Barros, Juliana Montani
Raimundo, José Roberto da Silva, Nelilma Correia Romeiro, Karina Godarth Gonçalves
(representante discente - Mestrado) e Irnak Marcelo (representante discente Doutorado). O prof. Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando
a composição da pauta: 1- Informes; 2-Aprovação das atas das reuniões ordinárias
de outubro/16 e novembro/16; 3- Aprovação de crédito (carga horária),
doutorando: Irnak Marcelo Barbosa; 4- Resultado da prova de proficiência em
Inglês; 5- Comissões do processo seletivo de ingresso discente 2017-1; 6Discussão acerca de alternativas para realização de aprovação de proficiência em
língua inglesa, mestranda: Juliana Silva Nascimento; 7- Apreciação das
recomendações acerca do credenciamento; 8- Assuntos gerais. Foram solicitados
dois pontos extra pauta, a saber: apresentação inicial sobre o programa MD-PhD e
definição de parâmetros essenciais para avaliação de (re)credenciamento.
Aprovada a inclusão dos dois pontos extra pauta. Seguindo os trâmites normais o
Coordenador passa para as considerações relativas aos pontos de pauta: 1- informes:
A) O documento concernente a alteração de grau e frequência (AGF) deve ser entregue
até 05/02/2017. B) O prazo de defesa da turma ingressante em 2015-01 é
fevereiro/2017. C) Os professores do PPG devem indicar até 05/02/2017, disciplinas que
serão oferecidas no próximo semestre, para que tenhamos tempo hábil de incluí-las no
sistema. Torna-se fundamental, o correto preenchimento do formulário de oferecimento
de disciplinas. D) Os conselheiros não possuem qualquer informe; 2. As atas de
reuniões ordinárias que ocorreram em outubro e novembro do ano corrente foram
aprovadas; 3- Foi normatizado que todos os alunos que solicitarem aproveitamento de
crédito, de mestrado realizado em outro PPG, terão automaticamente integralizado 70%
da sua carga horária, desde que a área do PPG seja de Farmácia ou área afim.
Obviamente, comprovada as respectivas aprovações. Ressalta-se que, o
aproveitamento de crédito de PPG de “outras áreas” deve ser devidamente avaliado por
Comissão especializada a ser definida pelo CD PPG-ProdBio. Essa normativa torna-se
importante, pois reflete a interpretação deste Colegiado quanto ao artigo 45 do
Regulamento Interno do PPG-ProdBio, em vigor; 4- A prova de proficiência em Língua
Inglesa deste PPG foi realizada na data de 17.11.2016, no polo Universitário da UFRJ,
Campus Macaé, apresentando o seguinte resultado: as alunas Ana Marcia Lima de
Almeida do Carmo, Bruna de Souza Barbeto, Carina Azevedo Oliveira Silva, Cremilda
Amaral Roso de Oliveira, Daiane de Jesus Viegas, Keith Jacqueline Chagas Vilela

Nocchi foram habilitadas. A aluna Lina Lane Ferreira não foi habilitada. Resultado
homologado; 5- Não houve novas candidaturas para a participação na Banca
Examinadora no processo seletivo (ME e DO) de ingresso 2017-01; 6- Após leitura da
carta enviada pela discente Juliana Silva Nascimento (DRE: 115081282) deliberou-se
que, antes da avalição deste CD acerca da possibilidade de realização de prova especial
de proficiência em língua inglesa, a aluna deve, junto com o seu orientador, providenciar
a realização da 2° banca de acompanhamento. Cabe ao orientador encaminhar uma
carta justificando/explicando as ausências da aluna por três vezes em provas de
proficiência realizadas anteriormente e indicar a data prevista para que a defesa ocorra,
visto que a aluna indica em sua carta que “... os trabalhos para defesa estão bem
encaminhados e terão como respeitar os prazos iniciais”. 7- A ata da reunião de
credenciamento 2016, realizada por Comissão Externa, foi aprovada. Cabe ressaltar, a
recomendação no tocante à reavaliação anual de professores que foram
descredenciados ou passaram a colaboradores. Após a ocorrência das defesas de
dissertação de seus orientados, seria interessante realizar um credenciamento especial
(interno) ao final de 2017. Quanto a uma proposta mais ampla (ou seja, credenciamento
de novos docentes, manutenção daqueles já pertencentes e descredenciamento)
destaca-se que deva ocorrer no final de 2018. Menciona-se ainda que os membros da
Comissão em pauta não se disponibilizarem em fazer a avaliação do pedido de
reconsideração de alguns docentes. Assim, essa responsabilidade deve ser assumida
pelo CD PPG-ProdBio. Foi aprovado pelos conselheiros o nome do Prof. Leonardo Paes
Cinelli como membro e presidente desta nova Comissão. Adicionalmente, foi solicitado
mais dois nomes que serão enviados pela representação das linhas de pesquisa. Estes
devem possuir, preferencialmente, as seguintes características: apresentar histórico de
vínculo formal com o PPG-ProdBio, ter sido recomendado como permanente neste
processo de credenciamento e cada um deles deve representar uma linha específica de
pesquisa junto ao PPG-ProdBio. Finalizado os pontos de pauta, passou-se a análise dos
pontos extra pauta. 8-) O doutorando Irnak M Barbosa fez um breve relato histórico
acerca do programa MD-PhD. Todos foram inicialmente favoráveis ao aprofundamento
desta questão e definiu-se o próprio Irnak, assim como o prof. Jackson de Souza
Menezes como membros desta Comissão. Foi solicitada a inclusão de mais um docente
nesta Comissão. 9-) Este pedido de ponto extra pauta deve-se por conta da experiência
acumulada do professor Leonardo em participação de bancas de (re)credenciamento. É
relatado pelo próprio que trata-se de um procedimento “pesado” e que tem relação
estreita com o futuro acadêmico-profissional do docente em candidatura. Ademais,
nestas ocasiões são avaliados poucos parâmetros frente a tantos que são indicados
pela CAPES. Devido a estes fatos, foi sugerida a criação de uma Comissão para
definição de parâmetros mínimos que devem ser atendidos por todo Corpo Docente do
PPG-ProdBio no período de reavaliação do credenciamento, previsto para ocorrer no
segundo semestre de 2018. Foi consenso que esta comissão deverá ser composta por
cinco docentes. Os nomes dos professores Leonardo Paes Cinelli (presidente), Paula
Abreu e Nelilma Correia Romeiro foram indicados e aprovados. Os outros dois membros
serão indicados pelas representações de linha de pesquisa diretamente ao prof.
Leonardo e devem apresentar o resultado deste trabalho na reunião de fevereiro/2017.
Sem mais, encerra-se a ata lavrada por mim, Leonardo Paes Cinelli, coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências.

