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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), profa. Cintia M. Barros, 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 o seguinte informe: A) Informa que foi realizada a homologação online das
representações discentes, sendo: Ana Paula Machado e Emanuel Victor Gotardo pelo
mestrado e Jéssica Lopes D’Dego e Bianca Barros pelo doutorado. Aberto aos informes dos
membros, a profa Cintia informa que foi instalado o Terminados os informes, passa-se aos
pontos de pauta, a saber: 01 – Homologação das atas de abril e maio e junho de 2017; 02 –
Homologação do resultado de proficiência em língua inglesa; 03 – Homologação do
reaproveitamento de crédito: doutorandas Carina Silva e Daiane Jesus; 04 – Deliberação sobre
a obrigatoriedade de proficiência em inglês para doutorandos; 05 – Verba PROAP; 06 –
Comissão para avaliação de credenciamento 2017 e reposicionamento de vínculos no PPGProdBio; 07 – Comissão de bolsas; 08 – Homologação da representação docente no CD-PPG
ProdBio, linha de Produtos Bioativos e Biociências; 09 – Homologação das bancas do processo
seletivo de ingresso discente para 2017-2 (Mestrado e Doutorado); 10 – Homologação de
defesa de mestrado. O prof Edison solicitou que o ponto 08 fosse o primeiro ponto da pauta.
Homologado por unanimidade. 01 – A comissão deliberativa decidiu apreciar as atas na
próxima reunião. 02 – Homologado o resultado do teste de proficiência por unanimidade.
Alunos aprovados: Elisa Barros dos Santos; Emanuel Victor Nogueira Gotardo, Lina Lane
Ferreira, Ludmilla Carvalho do Espírito Santo, Marcus Vinícius Toledo e Silva, 03 – Doutoranda:
Carina A O Silva: oi lido o parecer elaborado pela profa. Cintia Barros que encaminhou a
aprovação de 07 créditos, perfazendo um total de 105 horas. Aprovado por maioria com uma
abstenção. Doutoranda: Daiane de Jesus Viegas: O pedido de vista pedido pela profa. Cintia
Barros corroborou o parecer emitido pelo prof Chaquip Netto e que encaminhou a aprovação
de 10 créditos, perfazendo um total de 150 horas. Aprovado por maioria com uma abstenção
04 – Foi aprovado, por maioria, apenas o inglês com língua estrangeira para o PPG. Os alunos
que já possuírem aprovação do exame de proficiência em inglês no mestrado, independente da
instituição, estará dispensado de fazer a proficiência no doutorado. Foi deliberado que o PPG
avaliaria admitir certificados de exame de proficiência, como TOEFL, Cambridge e outros, os

níveis aceitos serão definidos em reunião posterior após consulta ao Prof. Daniel Augustinis. 05
– O prof. Leonardo iniciou o ponto falando da necessidade de utilizar o recurso do PROAP,
tendo em vista o tempo. Foi deliberado que os representantes das áreas, conversariam com os
docentes de cada linha e retornariam com as demandas. Foram deliberados os seguintes
limites por tipo de gasto: mil reais para secretaria do PPG, dois mil reais para diárias e
passagens, três mil reais para biotérios, cinco mil reais para manutenção de equipamentos e
dez mil pra consumíveis. 06 – O prof. Leonardo fez um pequeno relato sobre o último processo
de recredenciamento, no qual os professores Mauro Penna e Pedro Pascutti, recomendaram
uma reavaliação, dos docentes classificados como membros colaboradores, bem como o grupo
de professores considerados aptos a indicar alunos, mas que por algum motivo não tivessem
matriculado alunos sob sua orientação em 2017. Para além da recomendação, pede que o CDPPG avalie realizar credenciamento externo. Foi deliberado que a comissão será composta por
três pessoas, o prof. Edson Carvalho se dispôs a participar da comissão e a secretaria irá
enviar chamada por e-mail para as duas vagas restantes. Também foi deliberado que os
critérios seriam baseados nos já definidos para 2018, salvo os critérios que são aplicáveis
apenas para quem já faz parte do programa. Adicionalmente, foi decidido que os interessados
em se credenciar ao programa em 2017, deveriam apresentar uma proposta de disciplina a ser
ministrada no PPG e pelo menos um aluno para indicar em 2018. No debate de quantas vagas
seriam abertas, foi decidido que o número de docentes do PPG, não deverá ser superior a 30
docentes (permanentes e colaboradores). Alterações de orientação serão aceitas somente até
setembro, antes do credenciamento. 07 – Para compor a Comissão de Bolsas, foram
homologados os seguintes componentes: Leonardo Cinelli, Thiago Barth e o discente Emanuel
Victor Gotardo. 08 – As bancas de seleção de mestrado e doutorado foram homologadas, a
saber: Mestrado – Julianna Montani, João Mendes, Rosane Guimarães, Angélica Soares,
Gilberto Zanetti, Thiago Barth; Doutorado – Cintia Barros, Michelle Muzitano, Edison Carvalho,
Magdalena Rennó, Beatriz Ribeiro, Diego Paschoal. 09 – Homologadas as dissertações
abaixo:
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Título da dissertação

Luiz Alberto Diniz do
Nascimento

Suplementação com um gel
a base de beterraba
enriquecido com nitrato
Thiago da Silveira Alvares melhora a força e
oxigenação muscular em
atletas de Jiu-Jitsu

Bruno Meirelles Paes

Investigação do potencial
farmacológico de
Juliana Montani Raimundo Kielmeyera membranácea
sobre a disfunção vascular

Nada mais havendo a tratar, eu, Vinicius Pêgo dos Santos, lavrei a presente ata, que vai
assinada por mim, e pelo prof. Leonardo Paes Cinelli, Coordenador do Programa de PósGraduação em Produtos Bioativos e Biociências.

