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Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, na sala cento
e seis, bloco C do Polo da Cidade Universitária, foi realizada a quinquagésima sétima 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 os seguintes professores: Leonardo Paes Cinelli
(coordenador do PPG-ProdBio), Paula Alvarez Abreu (vice-coordenadora do PPG-ProdBio),
Cintia Monteiro de Barros, Juliana Montani Raimundo, Jorge Luiz Moraes, Nelilma Correia
Romeiro e a téc. em assuntos educacionais: Andréa Maria de M Couto de Oliveira. O prof.
Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição da pauta:
1- Informes; 2- Aprovação da ata de dezembro/2016; 3- Aprovação do cronograma de
reuniões ordinárias do PPG-ProdBio em 2017; 4- Homologação da comissão responsável
pelo processo seletivo de ingresso discente 2017-1 (Mestrado e Doutorado), 5- Instituir
Comissão responsável pela elaboração dos critérios para manutenção de bolsas de
estudo vinculadas ao PPG-ProdBio; 6- Instituir comissão responsável em avaliar a
produção acadêmica dos discentes, visando premiação; 7- Alteração do orientador do
Mestrando: Gabriel M Carvalho; 8- Instituir Comissão Eleitoral com a finalidade de
operacionalizar o processo de eleição da Coordenação administrativa de PPG-ProdBio,
para o biênio 2017/2019; 9- - Apreciação do resultado final sobre reconsideração do
pedido de recredenciamento ocorrido em 2016; 10- Deliberação sobre critério de
distribuição do material de consumo comprado pelo PPG-ProdBio; 11- Discussão da
expectativa de nota/conceito do PPG-ProdBio para avaliação 2017-2020 na Capes, 12Assuntos Gerais. Seguindo os trâmites normais o Coordenador passa para as considerações
relativas aos pontos de pauta: 1- informes: a) A comissão que tratará dos critérios para
Recredenciamento em 2018 foi aprovada, através de consulta on-line, e será composta pelos
professores: Leonardo Cinelli, Nelilma Romeiro, Paula Abreu, Magdalena Rennó e Jackson
Menezes; b) A comissão que tratou das reavaliações solicitadas por alguns professores sobre
credenciamento 2016 foi aprovada, via consulta on-line, sendo composta pelos professores:
Leonardo Paes Cinelli, Rosane Aparecida Ribeiro e Ivana Ramos Leal; c) A comissão que
tratará do MD-PhD foi aprovada, através de consulta on-line, e será composta pelos seguintes
membros: prof. Jackson Menezes, profa. Magdalena Rennó e doutorando Irnak Marcelo
Barbosa.; d) Em janeiro de 2017 foi oferecido um minicurso (15h) ministrado pelo prof.
convidado, Gustavo Pablo Romanelli, intitulado: “Síntese e coeficiente de compostos
potencialmente ativos; e) A secretaria do curso está fazendo a importação de dados para a
plataforma CAPES/SUCUPIRA; f) Os editais do processo seletivo de ingresso discente para
2017-1 (Mestrado e Doutorado) foram retificados no tocante ao cronograma e orientação.
Salienta-se que tais alterações foram aprovadas, através de consulta on-line; g) Parte da
verba, oriunda da FAPERJ, foi utilizada para auxiliar no transporte (meia diária) de três
professores convidados: Fernanda Antunes, Pedro Geraldo Pascutti e José Batista de Jesus.
Salienta-se que os professores supracitados participarão das bancas de defesa de dissertação
de alunos deste PPG; h) A Instituição PESAGRO está sem energia elétrica e sem previsão de
retorno; i) Acatamento a resolução CEPG 01/2016 que dispõe sobre a formatação e demais
procedimentos para a preparação de dissertações de Mestrado e teses de Doutorado na UFRJ.

Em contato com a biblioteca do Campus, verificou-se que não há necessidade do envio do
material físico das dissertações para esta unidade. Assim, apenas a biblioteca Central da UFRJ
recepcionará o documento físico (livro encadernado). Ressalta-se a necessidade ainda a
necessidade de 03 cópias digitais (CDs) para arquivo em unidades distintas. Finalizado esta
etapa, o prof. Leonardo Cinelli questionou se algum membro do CDPPGProdBio gostaria de
dar outro informe. Assim, a profa. Paula apresentou seguinte informe: j) Em reunião realizada
no CD do Campus verificou-se a necessidade de elaborar tabelas diferenciadas para fins de
progressão entre docentes de 20h e docentes de 40h. Assim, almeja-se criar uma comissão
específica para conceber critérios e percentuais diferenciados. Os professores interessados
devem procurar a direção deste Campus; k) A profa. Cíntia informou que a compra da leitora
multifuncional foi aprovada e deve chegar ao Campus no final deste mês. No entanto, a
instalação da mesma não foi incluída na aprovação da compra. 2. A ata da reunião ordinária
ocorrida em dezembro/2016: foi aprovada; 3- Cronograma de reuniões ordinárias do PPGProdBio em 2017. Aprovado que as reuniões ordinárias serão iniciadas às 9h na sala 106 do
bloco “C” do Polo Universitário, nas seguintes datas: 07/02; 07/03; 04/04; 02/05; 06/06; 04/07;
01/08; 05/09; 03/10; 07/11 e 05/12. 4- Foram homologadas as comissões responsáveis
pelo processo seletivo de ingresso discente 2017-1 (Mestrado e Doutorado), conforme
tabela abaixo:
Comissão processo Seletivo Ingresso 2017-1 (MESTRADO)
Professores:
- Andréa Luzia (PRESIDENTE)
- Ivana Leal
- Beatriz Ribeiro
- Diego Paschoal
- Michelle Muzitano
- Thiago Alvarez
- Supl. Cíntia Barros
- Discente: Bruna Barbeto (titular) Jéssica Lopes (suplente)

Comissão processo Seletivo Ingresso 2017-1 (DOUTORADO)
Professores:
- Jorge Luiz (PRESIDENTE)
- Juliana Montani
- Paula Abreu
– Paulo Melo
- Rosane Ribeiro
- Eldo Campos
- Supl. Andréa Luzia
Discentes: Ana Lima (titular) Vitor Rabelo (suplente)

5- Instituir Comissão responsável pela elaboração dos critérios para manutenção de
bolsas de estudo vinculadas ao PPG-ProdBio. O prof. Jorge Moraes e profa. Cíntia Barros
consideram que possíveis cancelamentos de bolsas poderão gerar conflitos. O prof. Jorge
ressalta que cabe ao orientador do discente analisar e avaliar, criteriosamente, o rendimento do
aluno e consequente, a manutenção da bolsa. Outra sugestão, dada por ele, refere-se à
criação de uma comissão responsável em observar o andamento dos projetos, mediante a
apresentação oral dos alunos, relatando dados e desenvolvimento da pesquisa (em formato de
seminário de dados). Somente assim, serão criados mecanismos mais consistentes de análise
e avaliação. Diante dessas considerações, decide-se desconsiderar a criação desta Comissão.
6- Instituir comissão responsável em avaliar a produção acadêmica dos discentes,
visando premiação. O prof. Leonardo informou que nenhum professor mostrou interesse em
participar da comissão em referência. Delibera-se que os conselheiros, responsáveis por área,
repassem essa informação aos demais professores. Assim, o assunto será retomado na
próxima reunião ordinária e os interessados podem auto indicar-se à membro desta Comissão
enviando e-mails diretamente a secretaria do PPG-ProdBio ou fazendo a solicitação aos seus
representantes no CD PPG-ProdBio. 7- Alteração do orientador do Mestrando: Gabriel M
Carvalho. Este PPG recepcionou carta do discente, solicitando a troca de sua orientação com
anuência do prof. Jackson Menezes (orientador). Recepcionou também, carta da profa. Nelilma
C. Romeiro aceitando orientar o aluno supracitado e informando que a coorientação ficará sob
a responsabilidade do prof. Milton M. Kanashiro (UENF). Assim, o prof. Leonardo leu parecer
elaborado pela profa. Andréa Luzia Souza, parecerista indicada para analisar o assunto, na
qual ela informa concordar com a troca de orientação, mediante os documentos apresentados.
O Conselho deliberativo aprovou a troca da orientação, porém demonstrou preocupação
quanto à alteração da pesquisa (projeto) em consonância ao tempo disponibilizado para a
conclusão do curso, haja vista que o aluno Gabriel M Carvalho ingressou em 2015-2. Diante

desse cenário, aguarda-se que seja realizada a segunda banca de acompanhamento até a
data de 10/03/2017. Inclusive, a elaboração de um cronograma de atividades, visando análise
mais coerente e possíveis recomendações. 8- Instituir Comissão Eleitoral com a finalidade
de operacionalizar o processo de eleição da Coordenação administrativa de PPGProdBio, para o biênio 2017/2019. Após algumas considerações deliberou-se que a comissão
deverá ser formada por dois professores credenciados, um técnico administrativo e um
discente matriculado no curso. Delibera-se ainda, aguardar até 28/02/17, a resposta de
possíveis interessados. Ressalta-se também que o trabalho elaborado pela comissão deve ser
apresentado até 03/04/2017 visando homologação na reunião ordinária de abril/2017. 9Apreciação do resultado final sobre reconsideração do pedido de recredenciamento
ocorrido em 2016. O prof. Leonardo leu a ata da reunião realizada em 23/01/2017, pela
comissão (que trata do julgamento do pedido de reconsideração relativo ao recredenciamento
docente) formada pelos professores, Ivana Correa Ramos Leal, Leonardo Paes Cinelli e
Rosane Aparecida Ribeiro. Na ata recomenda-se que as solicitações de reconsideração dos
candidatos Celso L. Ribeiro Belmiro, Tais Fontoura de Almeida, Marco A. L. Cruz e Francisco
M. Teixeira sejam indeferidas. E, recomenda-se que o pleito da profa. Juliana Montani
Raimundo seja deferido, credenciando-a como membro colaborador (sem restrições). O
Conselho deliberativo aprova a recomendação supracitada, por três votos a favor e uma
abstenção (declaração de voto da profa. Juliana Montani). 10- Deliberação sobre critério de
distribuição do material de consumo comprado pelo PPG-ProdBio. Delibera-se que seja
elaborada uma lista dos materiais disponibilizados, a qual deverá ser encaminhada, somente,
aos professores que possuem orientação em andamento, concernente a alunos devidamente
matriculados neste PPG. Desta forma, cada item do material será dividido igualmente pelos
professores que informaram tal interesse e satisfazem a condição supracitada. Em tempo: O
prof. Leonardo informou que a verba PROAP foi usada integralmente e ainda possui um
resíduo da verba da FAPERJ. 11- Discussão da expectativa de nota/conceito do PPGProdBio para avaliação 2017-2020 na Capes. Diante da importância do tema, ressalta-se a
necessidade de fazer uma profunda reflexão sobre o formato de PPG que almejamos. Assim,
delibera-se postergar para a próxima reunião, a análise mais coesa desse ponto de pauta.
Entretanto, cabe evidenciar que é importante essa definição, pois trata, em parte, do plano
diretor do PPG-ProdBio. 12- Não há outros assuntos gerais a serem tratados. Sem mais a
tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos. Eu, Andréa Maria de Melo Couto
de Oliveira, lavrei a presente ata e pelo prof. Leonardo Paes Cinelli, coordenador do Programa
de Pós-graduação em Produtos Bioativos e Biociências.

