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Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, Polo
Universitário, Bloco C, sala 106, foi realizada a sexagésima primeira 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), prof. Eldo Campos, profa. Juliana Montani, profa. Magdalena Rennó, prof. José
Roberto da Silva, profa Paula Abreu. O prof. Leonardo Cinelli, Coordenador deste PPG, iniciou
à reunião, com os seguintes informes: A) Segundo a PR-2 fica a critério de cada PPG que os
alunos de doutorado que já tiverem aprovação em língua inglesa no mestrado serão
dispensados de novo exame de proficiência, inclusive quando o exame for realizado por outras
universidades; B) Informou que as verbas PROAP e PNPD já foram transferidas para a conta
bancária do Campus; C) Falou sobre a filiação à Academia Brasileira de Ciências do Prof.
Rodrigo Nunes da Fonseca; D) Informou que nenhum aluno manifestou interesse em ser
representante discente no CPGP; E) Comunicou que o exame de proficiência ocorreu no dia
25/05/2017; F) Pediu que os representantes das linhas certifiquem-se que todos os docentes
tenham tomado ciência das normas de recredenciamento 2018. Terminados os informes,
passa-se aos pontos de pauta, a saber: 01 – Homologação das atas de abril e maio de 2017;
02 –Homologação das representações discentes para o Mestrado e Doutorado; 03 – Comissão
responsável para elaboração do edital de seleção de 2017-2; 04 –Comissão Julgadora do
processo seletivo para mestrado e doutorado; 05 – Adequação dos documentos utilizados pela
banca de acompanhamento nas avaliações dos alunos de mestrado e doutorado;06 –
Orientações para a distribuição de material de consumo aos docentes; 07 –Homologação do
resultado da eleição para coordenação do PPG-ProdBio; 08 – Homologação de defesas; 09 –
Definição de itens de consumo para a utilização do recurso residual referente ao projeto
FAPERJ “PPG emergencial”; 10 – Representação da linha de pesquisa de Produtos Bioativos;
11 –Representação no CPGP (substituição à profa. Michelle Muzitano). Foi solicitada a retirada
de pauta dos itens 02 e 08 por ausência de documentação. 01 – A comissão deliberativa
decidiu apreciar as atas na próxima reunião. 03 – Foi deliberado que uma comissão de 3
docentes faria a revisão dos textos dos editais, sendo a comissão composta pelos professores
Leonardo Cinelli, Paula Abreu e Eldo Campos 04 – Foi deliberado que a secretaria fará o envio
de e-mail para verificar quais docentes tem interesse em participar das bancas de seleção. 05 –
Tendo em vista a necessidade de adequação do modelo do formulário do mestrado e criação
do formulário para o doutorado, foi deliberada a criação de uma comissão de 02 docentes e a

secretaria verificará por e-mail, quais docentes têm interesse. 06 – Os pontos 06 e 09 foram
discutidos conjuntamente. Foi deliberado que o saldo restante do projeto FAPERJ, seja dividido
por todos docentes do PPG, valores per capita, independentemente do número de alunos
matriculados sob sua orientação, serão informados posteriormente por e-mail, via secretaria.
Cabe evidenciar que deve ser deliberado em CD PPG-ProdBio uma Normativa Interna para
distribuição dos recursos financeiros. 07 – Resultado da eleição para o biênio 2017/2019 foi
homologado por unanimidade tendo como chapa vencedora as professoras Michelle Frazão
Muzitano e Rosane Aparecida Ribeiro. 10 – Em relação a Representação da linha de pesquisa
de Produtos Bioativos foi deliberado que haveria prorrogação das inscrições, por três dias e a
secretaria faria a comunicação aos docentes por e-mail, em caso de somente uma chapa
inscrita, será feita consulta online aos docentes da área .11 – Em relação a representação no
CPGP foi deliberado que a secretaria enviará e-mail perguntando quais docentes têm interesse
em participar. 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_____________________________.

