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Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos, no laboratório 05, Polo Universitário, foi realizada a vigésima 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, o professor Leonardo Paes
Cinelli (coordenador do PPG-ProdBio), professora Cíntia M. de Barros, professor
Eldo Campos, professor Jackson de S. Menezes, professor José Roberto da Silva,
professora Kelse T. de Albuquerque, professora Magdalena Nascimento Rennó,
professora Michelle Frazão Muzitano, o vice representante discente Marlon H de
Araújo e a técnica em assuntos educacionais Andréa M. M. Couto de Oliveira. O
prof. Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a
composição pauta: 1) Disciplina de Introdução à Propriedade Intelectual
(excepcionalidade); 2) Relatório da Comissão de (re)Credenciamento de
docentes; 3) Trancamento de Matrícula – aluna Jeniffer Pereira da Cruz
Gonçalves; 4) Bolsas FUNEMAC; 5) Comissão para avaliação dos currículos
dos membros da banca de dissertação; 6) Informes e Assuntos Gerais.
Inicialmente, o prof. Leonardo passa alguns informes gerais: a) A prova de Prova de
Proficiência em Inglês ocorrerá em maio. A profa. Nelilma C. Romeiro e o prof.
Daniel de Augustinis Silva serão os responsáveis pela elaboração e correção da
prova; b) Solicitou-se, junto à PR3 (na pessoa do prof. Rangel), um estagiário para
atualizar a página virtual deste PPG. O prof. Rangel solicitou nome e DRE do
estagiário indicado. Sugere-se entrar em contato com o analista de sistema, deste
Campus, no intuito de sanar tal impasse; c) O prof. Leonardo comentou sobre a
constante falta de energia elétrica no Polo Universitário. Diante do exposto, o corpo
doente ressalta a importância de elaborar uma carta formal e encaminhá-la à direção
deste Campus, relatando os problemas ocorridos; d) O prof. Leonardo menciona
sobre a palestra que abordará importantes informações relativas as bolsa PIBIC, que
ocorrerá hoje (02/05/2013); e) O prof. Leonardo menciona sobre a pesquisa, (online), enviada aos docentes, que solicitava informações no tocante a possibilidade,
ou não, de indicação para a seleção de mestrado e 2013-2. Sete professores
informaram que possuíam indicações, totalizando 15 (quinze) candidatos. Dois
professores informaram que não possuem indicações e o restante não responderam
ao e-mail, f) Sobre a troca de projeto relativo aos discentes, delibera-se que, a
qualquer momento, a banca de acompanhamento terá autonomia para verificar a
viabilidade, ou não, do projeto. Inclusive, propondo e/ou autorizando ajustes ou
complementos. Em alterações extremas e se orientador considerar pertinente, devese solicitar nova apresentação para a banca de acompanhamento. Ainda no tocante
aos assuntos gerais, os professores Eldo e José Roberto informaram que irão ao
evento SBBq (Sociedade Brasileira de Bioquímica) e prontificaram-se em levar folder

deste PPG, visando divulgação. Após os informes, passa-se para o primeiro ponto
da pauta: Disciplina de Propriedade Intelectual, caso da aluna Marta Correa Ramos
Leal. A aluna obteve grau “D” na disciplina supracitada, a qual deverá repetida,
conforme determina art. 35 §2, do Regulamento deste PPG. No entanto, a
professora Gláucia Barbosa C. A. Slana, responsável pela disciplina, não irá
ministrá-la no período 2013-1 nem 2013-2. Assim, a aluna não terá tempo hábil para
cursar esta disciplina pois ultrapassaria os 24 meses de matrícula da aluna, tendo
assim perda para a aluna e para o PPG. Diante do exposto, delibera-se pela
exclusão da disciplina MCF734 – Introdução à Propriedade Intelectual, do histórico
escolar da aluna, em caráter excepcional. Passa-se para o segundo ponto da pauta,
à saber: Relatório da Comissão de (re)credenciamento de docentes. A Comissão em
referência é formada pelos professores Cíntia M. de Barros, Jackson de S. Menezes
e Juliana M. Raimundo. A professora Cíntia informou sobre os parâmetros utilizados
e sobre os resultados obtidos. Fez a leitura de parte do documento e sobre as
recomendações da comissão. Os professores Jackson e Cíntia consideram
importante uma avaliação externa, inclusive com uma análise criteriosa para
elaboração de uma proposta para o Doutorado. O prof. Leonardo argumentou sobre
a importância dessas considerações e informou que o prof. Rangel sugeriu um corpo
docente mais “enxuto” para compor o Doutorado. Após algumas considerações, o
corpo docente delibera que: a) a professora Magaly G. Albuquerque será mantida
como membro permanente; b) Os professores Chaquip Daher Netto e Daniela de B.
Gurpilhares passarão de permanentes para colaboradores; c) Os professores José
Roberto da Silva e professora Paula A. Abreu passarão de colaboradores para
permanentes. O prof. Leonardo menciona ainda que, após análise mais minuciosa,
considera-se a possibilidade da professora Cíntia M. de Barros tornar-se membro
permanente. Passa-se para o trancamento de matrícula da aluna Jeniffer P. da C.
Gonçalves. O professor Leonardo leu a carta da aluna Jeniffer solicitando seu
trancamento de matrícula. A profa. Magdalena N. Rennó e prof. Luciana Romão,
orientadora e co-orientadora, respectivamente, da aluna citada, também enviaram
carta à este PPG, a qual foi lida pela professora Magdalena. Autorizaram o
trancamento da matrícula da aluna Jeniffer e solicitaram inclusive, o desligamento
imediato na orientação da discente. O prof. Leonardo Informou que a secretaria já
efetuou, no SIGA, o trancamento solicitado em virtude do prazo exíguo e em
consonância ao calendário acadêmico. Ressalta que convidará a referida aluna para
ratificar sobre prazos e a necessidade urgente de encontrar novo orientador.
Enfatiza que o novo orientador deve ter ciência sobre os prazos para
desenvolvimento de outro projeto em consonância ao regimento deste PPG. O corpo
docente delibera pelo trancamento de matrícula da aluna Jeniffer P. da C.
Gonçalves. A seguir, trata-se da comissão para avaliação dos membros da banca de
dissertação. O prof. Leonardo relembra a todos sobre a consulta feita, via on-line,
sobre os professores que se prontificariam em participar da comissão supracitada.
Ressaltou a opinião do prof. Edison que, em reunião anterior, havia sugerido que o
ideal seria ter representantes das duas áreas de pesquisa deste Programa. Feitas
algumas considerações, deliberou-se que a comissão será formada pelas seguintes
professoras. Cíntia M. de Barros e Rosane A. Ribeiro (Alvos Moleculares), Juliana M
Raimundo e Magdalena do N. Rennó (Produtos Bioativos). Passa-se para as
considerações relativas às bolsas concedidas pela Fundação Educacional de Macaé
– FUNEMAC. Devido aos constantes atrasos nos pagamentos dos benefícios junto
aos discentes, o corpo docente delibera consultar o presidente da FUNEMAC, prof.

Alexandre Azevedo, sobre a necessidade de encaminhar um documento
formalizando o descontentamento com a atual situação. O prof. Jackson informou
que, em virtude da troca de governo, a prefeitura de Macaé está sendo auditada. Tal
processo afeta a distribuição de recursos, inclusive no tocante as bolsas de estudos.
A professora Cíntia ressalta a importância de rever os critérios de distribuição de
bolsas, adotado por este PPG. Para ela, devem-se efetuar trocas de bolsas entre os
discentes, atendendo aos interesses dos alunos com melhor classificação final no
processo seletivo. O prof. Leonardo argumenta que, no momento, a troca de bolsas
pode causar transtornos, inclusive com a possibilidade do não pagamento de alguns
meses do benefício. Informou ainda que, já solicitou novas bolsas de estudo, a
várias agências de fomento, mas não obteve sucesso. Ressaltou que a FAPERJ não
poderá disponibilizar novas bolsas, conforme informado pelo prof. Jerson Lima,
diretor científico da FAPERJ, em visita a este Campus. Após algumas
considerações, delibera-se por unanimidade que, os candidatos que obtiverem as
primeiras colocações nas próximas seleções de ingresso neste PPG, terão
prioridade no recebimento de bolsas Capes, FAPERJ e CNPq. Inclusive, podendo
haver troca de bolsa, durante a validade do concurso realizado pelo estudante, caso
as cotas das bolsas dessas agências de fomento sejam liberadas posteriormente.
Sem mais, encerra-se a ata lavrada por mim, Andréa Maria M. Couto de Oliveira, na
qualidade de Técnica em Assuntos Educacionais, responsável em secretariar esta
reunião e pelo professor Leonardo Paes Cinelli, coordenador do Programa de PósGraduação em Produtos Bioativos e Biociências.

