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Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, na sala
cento e seis, bloco C do Polo da Cidade Universitária, foi realizada a sexagésima quarta 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 (substituta eventual), Magdalena
Nascimento Rennó, Cíntia Monteiro de Barros, José Roberto da Silva, Jackson de Souza
Menezes, Rosane Aparecida Ribeiro, Thiago da Silveira Alvares. Os seguintes alunos: Ana
Paula Machado dos Santos, Elisa Barros dos Santos, Emanoel Victor Nogueira, Giovanna Rosi
de Moura, Jéssica Lopes D’Dego Gianelli 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- Apreciação do Programa MD.PHD no PPG-ProdBio;
3- Discussão sobre a comissão de avaliação de acompanhamento de mestrandos (2ª
banca de acompanhamento) e doutorandos (2ª e 3ª bancas de acompanhamento); 4Aprovação da disciplina “Manejo Experimental de Animais”. 5- Aprovação da disciplina
”Estatística voltada para pesquisa experimental”. 6- Homologação do documento que
trata dos “requisitos para obtenção e manutenção da bolsa de estudos no PPG-ProdBio”
(em anexo), 7- Apreciação do aproveitamento dos certificados em língua inglesa como
alternativa à prova de proficiência; 8- Homologação das defesas de Mestrado; 9Apreciação das normas para processo de credenciamento de novos docentes no PPGProdBio 2017-2; 10-Discussão sobre o oferecimento de disciplina e Seminários; 11Apreciação da solicitação de adiamento de defesa (mestranda: Priscila Baltazar), 12Apreciação do Programa de Qualificação Institucional PQI/UFRJ/7555 (em anexo); 13Apreciação do processo seletivo no PPG-ProdBio; 14- Assuntos gerais. Seguindo os
trâmites normais o Coordenador passa para as considerações relativas aos pontos de pauta e
solicita a seguinte inclusão: 15- Aprovação da disciplina “Interação parasito hospedeiro
fatores de patogenicidade e evasão imunológica”, aprovada a inclusão. Após, seguem-se as
demais considerações. 1- Informes: a) Homologado o resultado “APROVADA” na prova de
proficiência em Língua Inglesa, aplicada de forma excepcional, para a mestranda Juliana Silva
Nascimento (DRE. 115081.282), b) A Diretoria de Relações Internacionais/Capes passará a
exigir, em todos seus instrumentos de seleção, a obrigatoriedade da apresentação do teste de
proficiência em língua estrangeira do país de destino, em acatamento ao Ofício Circular nº
1/2017-DRI/CAPES de agosto/2017; c) No tocante aos recursos PROAP, informa-se que foi
recebida a segunda parcela e serão realizadas as compras definidas pelos docentes. Não foi
possível selecionar uma ata para adesão; d) Estamos acompanhando a distribuição do saldo dos
recursos oriundos da FAPERJ; e) As atas das reuniões ordinárias ocorridas em julho e agosto
estão sendo finalizadas. Decide-se postergar para a próxima reunião, a aprovação das mesmas.
2- Apreciação do Programa MD.PhD no PPG-ProdBio. O prof. Jackson informou que surgiram
muitas dúvidas sobre o tema e por isso, o processo alongou-se. A profa. Magdalena elaborou
uma apresentação visando explicitar os objetivos, importância e outras informações relevantes
deste tipo de Programa. Salientou, inclusive, a sobreposição temporal entre os níveis graduação
e Doutorado, para os alunos da Medicina. Segundo o prof. Jackson, o prof. Mourão recomendou

que o processo de ingresso no MD. PhD (Doctor of Medicine) deve ser único para toda a UFRJ.
O candidato, após aprovado e classificado, será direcionado para o PPG (participante) de seu
interesse, em consonância a sua orientação/projeto. O prof. Jackson informou que este
Programa é de suma importância mas que a sobreposição temporal entre graduação e pósgraduação é possível para vários cursos, inclusive citou o seu próprio exemplo. Após algumas
considerações, aprova-se a participação deste PPG no Programa MD. PhD. 3-Discussão sobre
a comissão de avaliação de acompanhamento de mestrandos (2ª banca de
acompanhamento) e doutorandos (2ª e 3ª bancas de acompanhamento). Os representantes
de área responsabilizaram-se em repassar e explicar esta proposta para os seus representados.
Decide-se postergar para a próxima reunião ordinária visando verificar a viabilidade (ou não) de
sua adoção. Em caso negativo, permanece a atual forma de avaliação. A professora Magdalena
Rennó retirou-se da comissão por julgar haver conflito de interesse haja vista que também
participa na CDPPGPRODBIO. Do mesmo modo, a profa. Cíntia Barros solicitou exclusão da
comissão. 4-Aprovação da disciplina “Manejo Experimental de Animais” (responsável Prof.
Paulo Melo). Após a leitura do parecer enviado pelo prof. Diego Paschoal, segue-se o
parecerista e aprova-se a inclusão da disciplina no currículo do curso. 5-Aprovação da
disciplina ”Estatística voltada para pesquisa experimental” (responsável Prof. Thiago
Alvares). Foi feita a leitura do parecer enviado pela profa. Juliana Montani. O documento propõe
o não oferecimento da mesma, mencionando a similaridade com a disciplina “Bioestatística
Aplicada” (MCF726). O prof. Thiago Alvarez prontificou-se em reformular a ementa da nova
proposta de disciplina, visando aprofundamento da parte prática. Paralelamente, não impede
que sejam contatados outros professores para que a disciplina MCF 726 possa ser acrescida de
novos enfoques. 6- Homologação do documento que trata dos “requisitos para obtenção e
manutenção da bolsa de estudos no PPG-ProdBio”. Documento aprovado e anexado a ata.
7- Apreciação do aproveitamento dos certificados em língua inglesa como alternativa à
prova de proficiência; serão aceitas aprovações nas seguintes instituições: TOEFL
iBT/nível B2 ou superior, IELTS / “score” acima de 60, Cambridge nível C1 ou superior,
Michigan – ECCE com nível aprovado e/ou Michigan – MET nota igual ou superior a 53.
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9-Apreciação das normas para processo de credenciamento de novos docentes no PPGProdBio 2017-2. Os conselheiros solicitaram que o documento fosse reenviado por email para
que a aprovação ocorresse on-line. Este documento será enviado em 06/09/2017 e as
respostas serão recebidas pela secretaria até as 23:59 h do dia 12/09/2017. 10-Discussão
sobre o oferecimento de disciplina e Seminários. A representação discente relatou que o
horário das disciplinas oferecidas neste semestre apresenta um número expressivo de
sobreposições. Relatou ainda que um professor não foi complacente com o atraso dos alunos
(necessidade de tolerância de 15 ou 20 minutos). Mencionou também que a disciplina de
Seminários poderia ter um horário mais flexível (manhã e tarde) visando atender as demandas
dos alunos. O coordenador respondeu que a sobreposição ocorre em virtude da liberdade de
oferecimento das disciplinas (ora condensada ora ao longo do período) em atendimento a
solicitação anterior de alunos e professores deste PPG. Os atrasos, faltas e liberações fora do
horário devem ser conversados, diretamente, com o professor que ministra e/ou com o

responsável pela disciplina. Casos excepcionais devem ser levados à coordenação. O
oferecimento da disciplina de Seminários deve ocorrer, preferencialmente, em sintonia ao
cadastrado no SIGA. Adicionalmente, é permitido que os alunos cursassem esta disciplina sem
estar formalmente matriculado e desta forma teriam a possibilidade de cumpri-la, idealmente,
em 3 semestres. 11- Apreciação da solicitação de adiamento de defesa (mestranda:
Priscila Baltazar). Após análise dos documentos, foi aprovado o adiamento de defesa para
20/10/2017. 12-Apreciação do Programa de Qualificação Institucional PQI/UFRJ/7555 (em
anexo). Os conselheiros solicitaram que o documento fosse reenviado por e-mail para que a
aprovação ocorresse on-line. Este documento será enviado em 06/09/2017 e as respostas
serão recebidas pela secretaria até as 23:59 h do dia 12/09/2017. 13- Apreciação do
processo seletivo no PPG-ProdBio: Delibera-se postergar análise e parecer final para a
próxima reunião ordinária deste PPG. 14- Assuntos gerais. Não há. 15- Aprovação da
disciplina “Interação parasito hospedeiro fatores de patogenicidade e evasão
imunológica”. (responsável Prof. João Wanderley). Após a leitura do parecer enviado pelo
prof. José Roberto Silva, segue-se o parecerista e aprova-se a inclusão da disciplina no
currículo do curso. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e cinquenta
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.
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