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Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos, no auditório do IMMT, Polo Novo Cavaleiros, foi realizada a vigésima
primeira reunião ordinária dos membros do Programa de Pós-Graduação em
Produtos Bioativos e Biociências (PPG-PRODBIO). Estiveram presentes, o professor
Edison Luís Santana Carvalho (coordenador do PPG-ProdBio), professor Leonardo
Paes Cinelli (coordenador eleito no aguardo na homologação), professora Cíntia
Monteiro de Barros, professora Daniela de Borba Gurpilhares, professor Eldo
campos, professor Jackson de Souza Menezes, os representantes discentes Adriany
Cristina Marques e Marlon H. de Araújo e a técnica em assuntos educacionais
Andréa M. M. Couto de Oliveira. O prof. Edison solicita que o prof. Leonardo presida
a reunião. Solicitação aceita. Assim, o prof. Leonardo Cinelli inicia à reunião
apresentando a seguinte pauta: a) aprovação da última ata (17.01.2013); b)
Processo seletivo para ingresso em 2013-1; c) Disciplinas para 2013-1; d)
Bolsas; e) Bancas de defesa; f) Editais; g) Metas para 2013; g) Informes e
assuntos gerais. Passa-se para a leitura da ata de 17/01/2013. Ata aprovada por
unanimidade. A seguir, o prof. Edison menciona que foi informado pela direção do
IMMT, sobre a assinatura de um documento datado de 28/12/2012, no qual estipula
um prazo de 90 dias para desocupação deste imóvel. Caso contrário, será cobrada,
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Neste caso, ele solicita que sejam
buscadas outras alternativas, com a máxima urgência. O prof. Jackson acrescenta
que foi informado, pelo presidente interino do IMMT, que eles não possuem
interesse na saída da UFRJ deste prédio. O documento supracitado está sendo
analisando e procura-se, no momento, rearranjar os espaços disponíveis. Passa-se
para as considerações pertinentes a Bolsa Capes. O prof. Edison informa que
efetuou o cancelamento da Bolsa Capes disponibilizada para a mestranda Luciana
da Costa Nogueira e irá transferi-la para o aluno Théo de Miranda A. Campos,
obedecendo à ordem de classificação dos alunos, interesse e atendimento as
especificidades da bolsa. A profa. Cintia ressalta sobre a importância de tomarmos
atitudes mais duras no tocante ao não atendimento aos pré-requisitos das bolsas.
Delibera-se pela elaboração de um termo de compromisso, especificando os critérios
para a concessão de bolsas, com a obrigatoriedade da assinatura do aluno

beneficiário da Bolsa. Assim, foi solicitado o trecho da ata concernente ao assunto,
o qual transcrevo a seguir, conforme reunião de 05/09/2012: “O aluno poderá ser
contemplado com bolsa de Mestrado, desde que não possua vínculo empregatício,
exceto para professor com contrato temporário, sem carteira assinada, carga horária
semanal limitada à 20h e apresentação de carta com a concordância do professor
orientador”. Ainda relativo a ata de 05/09/2012, ficou deliberado acrescentar que
além da carta de concordância do orientador, necessite-se também da carta de
concordância por parte do coordenador do PPG-ProdBio. Ainda no tocante as
bolsas, esclarece-se que somente no período para a concessão da Bolsa, será
verificado o interesse do aluno pela mesma, desprezando as informações prestadas
no ato da inscrição. O prof. Leonardo informou que entregou ofício junto à
FUNEMAC, solicitando a renovação das cinco bolsas concedidas e aguarda
confirmação. O prof. Leonardo informou o nome de todos os alunos aprovados no
processo seletivo 2013-1, à saber:
Classificação
Candidatos Aprovados
Juliana Givisiez Valente
01
Vitor Silva Candido de Oliveira
02
Jéssyca Fernandes de Oliveira
03
Pâmela Poubel Faria
04
Fabrícia Martins Alves
05
Ana Paula Moreira
06
Karina de Lima Carvalho
07
Gustavo
Vieira de Oliveira
08
Maria Sandra Ramos Quieroz
09
Tássia Caldeira de Salles
10
Ele ressaltou sobre a necessidade de aumentar o número de candidatos inscritos
para as seleções deste Programa. Mencionou ainda que, alguns professores
demonstraram preocupação sobre os questionamentos feitos aos candidatos
durante o processo seletivo. O prof. Edison corrobora de tal informação, pois
constatou alguns questionamentos desnecessários ou incoerentes, depreciando o
trabalho apresentado. O prof. Leonardo informou que não percebeu perguntas
ofensivas nem que desqualificavam o candidato. O representante discente Marlon
corroborou do parecer do professor Leonardo. O prof. Jackson sugere, caso seja
confirmado a postura inadequada, convidar o professor para tratar deste assunto.
Salienta sobre a importância de alterar os membros da referida comissão, visando
reavaliar e aprimorar o processo seletivo. Em virtude do quantitativo de candidatos
aprovados, delibera-se aceitar a formação de turmas, independente da quantidade
de alunos inscritos. Assim, cabe ao professor responsável verificar (ou não) a
viabilidade de ministrar essas aulas. No tocante ao aluno ouvinte, também cabe ao
professor responsável pela disciplina analisar e aprovar a aceitação deste aluno
ficando sob sua incumbência conferir-lhe o respectivo grau e frequência. O prof.
Edison ressalta que o PPG-ProdBio deve ter ciência, da existência de alunos

ouvintes, evitando problemas futuros. O prof. Leonardo comenta sobre o caso de
dois alunos, aprovados neste PPG, que ainda não finalizaram o curso de graduação
da UFRJ, dificultando a matrícula e concessão de bolsas para os mesmos. Informou
que entrará em contato com a PR2 para obter maiores esclarecimentos. Passa-se
para algumas considerações sobre o Coleta CAPES. Menciona sobre a importância
de preencher o formulário enviado a todos os professores. O prof. Edison informa
que o novo coordenador irá a Brasília, no período de 11/03/2013 a 14/03/2013,
visando apresentação junto ao Seminário de Acompanhamento do Programa –
Capes (ano base 2012). Informou ainda que as despesas de transporte e
hospedagem ficarão sob a responsabilidade do Programa. Deve-se solicitar recurso
junto à PR2. Segue-se para a aprovação da banca do aluno Rossy Moreira Bastos
Junior, a saber:
Rossy Moreira Bastos Junior
Orientador: Moisés C. M. Cavalcante
Título: POTENCIAL ANTITUMORAL DE
ESPÉCIES VEGETAIS DA RESTINGA DE
JURUBATIBA, EM
INTERFERIR NA
VIABILIDADE CELULAR DE CÉLULAS DE
GLIOMA MURINO (C6) PELO MÉTODO DO
MTT ( 3- (4,5-DIMETILTIAZOL-2YL)- 2,5DIFENIL BROMETO DE TETRAZOLINA)

Data da defesa - dia 08 de março as 14h
Prof. Dr. Paulo Melo - UFRJ - membro externo ao Programa
Profa. Dra. Ivana Leal - UFRJ - membro interna do programa
Profa. Dra. Luciana Romão - UFRJ - membro interna do
programa
Profa. Dra. Denise - UFRJ - membro suplente externa do
programa
a
a
Prof . Dr . Michele Muzitano - UFRJ - membro suplente interna
do programa - revisora

Diante do prazo exíguo, a banca é aprovada por unanimidade. O prof. Jackson
chama a atenção de analisar o currículo dos professores que participam da banca,
conforme mencionado na última reunião ordinária deste PPG. Delibera-se que o
corpo docente deve elaborar um documento, especificando os critérios que serão
analisados nos currículos visando a aprovação dos membros das bancas. O prof.
Eldo solicitou o adiamento da defesa de dissertação do aluno Valdir B. da Silva
Neto. O prof. Jackson informou que o prof. Rodrigo N. Fonseca também solicitou
adiamanto da defesa de dissertação do aluno Lupis R. Gomes Neto. Assim, acatase postergar as defesas de dissertações mencionadas e aguarda confirmação de
nova data, hora e local. Passa-se para as considerações sobre o edital Faperj
02/2013 que trata do Programa de “Apoio à aquisição de equipamentos de grande
porte para instituições de ensino superior e pesquisas sediadas no estado do Rio de
Janeiro – 2013”. O prof. Leonardo fez uma síntese do referido edital. O prof.
Jackson informou que os projetos deverão ser enviados à PR2, que escolherá,
apenas, 02 (dois) deles. Somente após seleção e aprovação do reitor, o projeto
seguirá para análise junto à Faperj. Diante do exposto, o corpo docente delibera
sobre a aceitação da participação deste edital juntamente com o Instituto de
Biofísica. Solicita-se que o prof. Jackson fique responsável em intermediar esta
parceria. Dando continuidade, ressalta a importância de elaborar metas para o ano
de 2013, levando em consideração o próximo triênio. O prof. Edison sugere agendar
uma reunião extraordinária para tratar deste assunto. O prof. Jackson ressalta a

necessidade de divulgar as conquistas dos membros engajados no Programa, tanto
docentes quanto discentes, ultrapassando “os muros” da UFRJ. Finalizando, o prof.
Leonardo menciona sobre a necessidade de discutir a situação e atuação deste
PPG, visando reavaliar as tomadas de decisões e prioridades, com o intuito final de
melhorar o Programa para todos. 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 eleito do Programa de Pós-Graduação em Produtos
Bioativos e Biociências.

