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Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e
quarenta minutos, na sala cento e seis, bloco C do Polo da Cidade Universitária, foi realizada a
sexagésima 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 os seguintes professores:
Michelle Frazão Muzitano (coordenadora do PPG-ProdBio), Chaquip Daher Netto, Diego
Fernando da S Pachoal, Edison Luis Santana Carvalho, José Roberto da Silva, Magdalena
Nascimento Rennó, Paula Alvarez Abreu, Rosane Aparecida Ribeiro. Os representantes
discente: Emanuel Victor Nogueira (mestrado) e Jéssica Gianelli (doutorados) e a téc. em
assuntos educacionais: Andréa Maria de M Couto de Oliveira. A profa. Michelle F. Muzitano,
inicia à reunião, relatando a composição da pauta: 1- Aprovação da ata da reunião ordinária
de 10/10/17; 2- Homologação do edital do processo seletivo do Mestrado e Doutorado
para 2018-1 (A publicação do edital de Doutorado está condicionada ao parecer favorável
do recurso encaminhado a CAPES); 3- Homologação das defesas; 4- Indicação de novo
membro para comissão de bancas e aprovação automática de docentes credenciados no
PPG-ProdBio como membro em Banca de Defesa de ME e DO; 5- Apreciação do relatório
da comissão de elaboração do documento de recredenciamento; 6- Indicação de
comissão para elaboração dos critérios para produção de Dissertação e Tese; 7Discussão sobre a necessidade do Revisor de Dissertação e Tese ser membro interno do
PPG; 8- Discussão sobre a exigência de manuscrito submetido em revista estratificada
Qualis B2 (equivalente ou superior) e possível necessidade de primeiro autor. O prof.
Edison Carvalho e a profa. Magdalena Rennó solicitam a inclusão dos seguintes pontos (extra
pauta), respectivamente: 9-Grade horária das disciplinas para 2018-1, 10- Discussão sobre
a criação da comissão de avaliação de acompanhamento de mestrandos (2ª banca de
acompanhamento) e doutorandos (2ª e 3ª bancas de acompanhamento). Aprovadas as
inclusões. Seguindo os trâmites normais, a coordenadora passa para as considerações
relativas aos pontos de pauta. Informes: a) Na data de 31.10 ocorreram duas reuniões visando
tratar do “Panorama da atual situação do PPG ProdBio” para os docentes, na parte da manhã,
e para os discentes, na parte da tarde; b) Workshop “PROCAD em Imobilização Enzimática”
será realizado em 22.11.17. Os alunos interessados em assistir as palestras ministradas
(teórico/manhã) pelos professores convidados poderão optar pela utilização da carga horária
nas seguintes situações: como presença na disciplina Seminários “ou” como presença
proporcional na disciplina de Tópicos Avançados em Produtos Bioativos, a ser
oferecida/complementada em 2018-1. Quanto à parte experimental do evento (prática/tarde)
serão oferecidas trinta vagas. Tal levantamento faz-se necessário em razão da capacidade dos
laboratórios; c) Em virtude da greve dos servidores técnicos, a secretaria terá atendimento
especial para demandas urgentes; d) Solicita que os professores presentes, Chaquip Netto,

Rosane Ribeiro e Diego Paschoal possam ter voz, durante a reunião; 1- Aprovação da ata da
reunião ordinária de 10/10/17. A prof. Magdalena Rennó solicita que seu nome seja incluído
na ata supracitada. Informou ainda que, no item assuntos gerais, foi a responsável por sugerir
reunião entre a coordenação e corpo discente. Feitas as alterações mencionadas, a ata é
aprovada. 2- Homologação do edital do processo seletivo do Mestrado e Doutorado para
2018-1. A coordenadora informa que está ciente da impossibilidade de publicação/divulgação
do edital do Doutorado em consonância as determinações da CAPES, porém, acredita na
possibilidade que o processo de reconsideração será aprovado. Caso isso ocorra, seria
pertinente que o edital fosse analisado e aprovado, visando agilizar o processo. Aprova-se o
edital (com as devidas restrições) e delibera-se aderir ao PQI (Programa de Qualificação
Institucional), disponibilizando 02 (duas) vagas adicionais ao edital supracitado. A profa. Magda
reforça a importância da adesão ao MDPhD. A profa. Michelle informa que aguarda parecer da
CAPES e que, provavelmente, não terá tempo hábil para seguir todos os trâmites necessários
para a inserção (vinculação) deste PPG ao próximo edital de ingresso do Programa MDPhD.
Parte-se para a análise do edital de ingresso discente, nível Mestrado, em especial o item 13
que trata da indicação de candidatos por professor colaborador. Aprovado o edital. 3Homologação das defesas. Aguardamos as atas de defesa, devidamente assinadas, visando
a homologação das mesmas e cancelamento de matrícula (por conclusão de curso). Assim,
delibera-se homologar as defesas ocorridas no período, somente após a entrega da
documentação supracitada; 4- Indicação de novo membro para comissão de bancas e
aprovação automática de docentes credenciados no PPG-ProdBio como membro em
Banca de Defesa de ME e DO. Torna-se necessário a indicação de um docente para substituir
o prof. Gilberto Zanetti. O prof. Diego Paschoal prontificou-se em participar, porém, delibera-se
enviar e-mail para todos os docentes credenciados, visando identificar outros possíveis
interessados. Sugere-se que o nome seja homologado na próxima reunião com eficácia a partir
de janeiro/2018. Quanto a aprovação automática de docentes credenciados nas bancas de
defesa deste PPG, o prof. Chaquip Netto informou que procura acatar as exigências contidas
no formulário, independentemente de concordar (ou não) com as mesmas. Na sua concepção,
o mais importante é priorizar o corpo docente do Programa, independente do quantitativo de
artigos. Aprovado por unanimidade a aprovação automática dos professores credenciados
neste PPG, quando incluídos como membros da banca de defesa (dissertação ou tese). No
caso de membros externos, que não atendam às exigências, sugere-se que o professor
orientador encaminhe, concomitante ao formulário da composição da banca, uma carta
justificando o porquê da participação de determinado docente. 5- Apreciação do relatório da
comissão de elaboração do documento de recredenciamento. A profa. Michelle leu o
relatório elaborado pelos professores: Jackson Menezes, Magdalena Rennó, Nelilma Romeiro
e Paula Abreu. O documento defende que os avaliadores (externos) tenham liberdade em
flexibilizar a pontuação e determinar critérios, em consonância com a avaliação de área
(CAPES). A coordenação deste PPG compromete-se em secretariar a comissão de avaliadores
e construir um documento sobre os critérios adotados pela banca, visando gerar transparência
e equidade ao processo. Aprovado o formulário com 01 (uma) abstenção da profa. Magdalena
Rennó. A coordenadora ressalta que o recredenciamento deve ser realizado em 2017, com
eficácia a partir de 01/01/2018, mecanismo defendido por todos os membros presentes do CD.
Nesse sentido, o Conselho deliberativo, aprova a indicação dos seguintes professores para
compor a comissão responsável pelo processo de recredenciamento deste PPG: Prof.
Adalberto Vieyra, Prof. José Garcia Abreu Júnior e Prof. Carlos Rangel Rodrigues. O período
adotado para avaliação será de 2013 a 2017 (atentar para o fator de impacto – Qualis Farmácia

2013/2016). Diante desse contexto, delibera-se que três encaminhamentos serão adotados: a)
O relatório aprovado poderá ser atualizado numericamente e servirá como ferramenta para
avaliação individual e coletiva para o próximo quadriênio; b) A banca externa poderá
desenvolver novos mecanismos e critérios para coleta de dados; c) consultar sobre a
viabilidade da dupla orientação (atentar para regulamentação e trâmite). 6- Indicação de
comissão para elaboração dos critérios para produção de Dissertação e Tese. A profa.
Paula Abreu, profa. Rosane Ribeiro e doutoranda Jéssica Gianelli prontificaram-se em
participar da comissão responsável pela revisão/elaboração dos critérios para a produção de
dissertação ou tese. Delibera-se ainda enviar e-mail para todos os docentes credenciados,
visando identificar outros possíveis interessados. 7- Discussão sobre a necessidade do
Revisor de Dissertação e Tese ser membro interno do PPG. Segundo a profa. Rosane
Ribeiro, é muito limitador vincular o revisor como membro deste PPG. Abrir o leque pode ser
benéfico, ao trazer novos delineamentos para o trabalho. Nesse sentido, novos
questionamentos são feitos sobre a obrigatoriedade (ou não) de um revisor. Assim, delibera-se
como ponto de pauta para a próxima reunião: Discussão sobre a obrigatoriedade do revisor
para as defesas de dissertação ou tese. 8- Discussão sobre a exigência de manuscrito
submetido em revista estratificada Qualis B2 (equivalente ou superior) e possível
necessidade de primeiro autor. O artigo não pode ser duplamente contado (nem para o aluno
em duas situações: mestrado e doutorado, nem para dois alunos). Delibera-se acatar
integralmente o art. 59 do regulamento do curso. 9-Grade horária das disciplinas para 20181. O Prof. Edison ressaltou a importância de uma definição clara sobre a forma de oferecimento
de disciplinas - condensadas ou ao longo do período - evitando a sobreposição na grade de
horários. A profa. Rosane Ribeiro prontificou-se em elaborar um quadro de horários, no qual
possam ser distribuídas as disciplinas, visando minimizar este problema. 10- Discussão sobre
a criação da comissão de avaliação de acompanhamento de mestrandos (2ª banca de
acompanhamento) e doutorandos (2ª e 3ª bancas de acompanhamento). Deliberar-se
postergar a discussão do tema para a próxima reunião deste PPG. Sem mais a tratar, a reunião
foi encerrada às treze horas. Eu, Andréa Maria de Melo Couto de Oliveira, lavrei a presente ata
e pela profa. Michelle Frazão Muzitano, coordenadora do Programa de Pós-graduação em
Produtos Bioativos e Biociências.

