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Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às nove horas e
trinta minutos, na sala 302, Polo Novo Cavaleiros - IMMT, foi realizada a vigésima
sétima 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, professor
Leonardo Paes Cinelli (coordenador do PPG-ProdBio), professor Jackson dos
Santos Menezes (vice-coordenador do PPG-ProdBio), professor Edison L. Santana
Carvalho, professor Jorge L. da Cunha Moraes, professora Juliana Montani
Raimundo, professora Luciana Ferreira Romão, professora Magdalena Nascimento
Rennó, professora Paula Alvarez Abreu, a representante discente Adriany Cristina
Marques e a técnica em assuntos educacionais Andréa M de M Couto de Oliveira. O
prof. Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a
composição da pauta: 1- Aprovação da última ata; 2- Distribuição de Bolsas
(Alunos Ingresso 2013-2); 3- Disciplinas 2013-2; 4- Bolsa PNPD, 5- Composição
Final do CEPGuinho, 6- Informes e Assuntos Gerais. Inicialmente, o prof.
Leonardo passa para os informes gerais: a) Aguarda-se a indicação dos professores
que irão compor a banca, responsável pela avaliação da dissertação da aluna Paula
M. de Oliveira Serra e orientada pelo prof. Edison Santana Carvalho; b) Informa-se
que a aluna Pâmela Poubel Faria, solicitou trancamento de matrícula para o período
2013-2, com ciência e concordância de sua orientadora, profa. Juliana M. Raimundo.
Tal procedimento já foi efetivado no siga; c) A segunda parcela dos recursos
provenientes da verba PROAP ainda não foi empenhada. O prof. Jackson Menezes
está acompanhando este processo; d) Ressalta-se a importância de preencher o
formulário de ementa de disciplinas, visando atualização e implantação das mesmas,
na página virtual deste PPG. Ainda no tocante aos assuntos gerais, os professores
Jackson e Paula informaram que entraram em contato com o professor Rangel,
visando obter confirmação da utilização de um estagiário para atualização do site
deste PPG. Ressaltaram que o prof. Rangel solicitou um projeto de trabalho, o qual
já foi encaminhado. Finalizado as análises pertinentes aos informes gerais, passa-se
para as considerações pertinentes aos pontos de pauta. 1- Aprovada a ata de
14/08/2013. 2- Delibera-se distribuir as bolsas recebidas por este PPG, obedecendo
rigorosamente a ordem de classificação final do processo seletivo de ingresso em
2013-2. Sabendo-se que foi efetivado o trancamento de matrícula da aluna Pâmela
Poubel Faria, conforme solicitação; delibera-se transferir sua bolsa (CAPES) para a
primeira colocada do processo seletivo (2013-2), Camila Fernanda W. Orjuela.

Aguardam-se informações bancárias, da aluna citada, para efetivação da bolsa junto
à PR2; 3- As disciplinas que foram previstas, para o período 2013-2, encontram-se
disponíveis no SIGA, porém alguns professores ainda não confirmaram o horário
real que as mesmas serão oferecidas, gerando dúvidas junto aos discentes. Solicitase agilizar o fechamento do horário das disciplinas visando divulgação junto aos
alunos. Ressalta-se ainda, a importância de atentar para os prazos estabelecidos no
calendário acadêmico 2013; 4- O professor Leonardo informa que este PPG foi
beneficiado com uma bolsa PNPD (programa Nacional de Pós-Doutorado - CAPES),
conforme portaria nº 086. Após algumas considerações, não houve consenso sobre
a data limite para indicação do beneficiário junto à PR2. Caso a data limite para
indicação do bolsista seja, somente, até 10/09, delibera-se fazer um processo
seletivo, obedecendo o seguinte cronograma: Envio de material até 08/09. Defesa
do projeto e memorial, em 09/09. No entanto, se houver a possibilidade de obter um
prazo mais amplo, todas essas datas serão alteradas, objetivando maior divulgação
junto aos interessados. Delibera-se prioritariamente, entrar em contato com o sr.
Almiro (PR2), objetivando confirmar o calendário final para indicação do bolsista.
Registra-se ainda que os professores Jackson Menezes e Juliana Montani
prontificaram-se em participar da comissão responsável em analisar e avaliar os
interessar na bolsa PNPD. Aguarda-se o nome de outro professor para compor a
referida comissão. 5- Delibera-se indicar os seguintes nomes, deste PPG, para a
composição do CEPGuinho do Campus: Presidente: Prof. Edison Luiz Santana
Carvalho. Titular: Prof. Eldo Campos (Suplente: Profa. Luciana Ferreira Romão).
Titular: Profa. Michelle Frazão Muzitano (Suplente: Profa. Daniela de Borba
Gurpilhares). Técnico Administrativo: TAE – Andréa Maria de Melo Couto de
Oliveira. Representação Discente: Marlon Heggdorne de Araújo. Sem mais, encerrase 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 Pós-Graduação em
Produtos Bioativos e Biociências.

