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Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos, no auditório do IMMT, Polo Novo Cavaleiros, foi realizada a vigésima
segunda 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), professor Jackson
de Souza Menezes (vice-coordenador do PPG-ProdBio), professora Daniela de
Borba Gurpilhares, Edison Luís Santana Carvalho, professora Juliana Montani
Raimundo, a professora Kelse Tibau de Albuquerque, a professora Michelle Frazão
Muzitano, o professor Moisés Clemente Marinho Cavalcante, 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. Leonardo Cinelli, coordenador
deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição pauta: 1) Aprovação das
últimas atas (reunião ordinária de 07/02/2013 e ad referendum de 22/02/2013);
2) Coleta Capes; 3) Implementação de Bolsas; 4) Compartilhamento de
Disciplina de Seminários de Ciências Farmacêuticas da graduação com a PósGraduação; 5)Ficha cadastro (DOCENTE); 6) Aprovação da Banca de
Dissertação das alunas Nadir, Juliana e Riethe para maio/2013; 7) Aprovação
da disciplina de Redação Científica (04 créditos) - Prof. Daniel; 8)
Cadastramento de Disciplinas em nome do prof. responsável.; 9) Aula
Inaugural; 10) Informes e Assuntos Gerais. Inicialmente, o prof. Leonardo
agradece as boas defesas das dissertações dos alunos Amanda de O. Fraga, Letícia
Lima Dias M Ferreira e Eduardo A Gamosa de Oliveira e seus respectivos
orientadores. Ainda no tocante aos alunos, ficou deliberado que todos aqueles que
já cumpriram os seus créditos, devem, obrigatoriamente, matricular-se na disciplina
MCF 738 Pesq. Dissertação, visando à manutenção do vínculo institucional. A
professora Juliana Montani ressaltou a necessidade de criar procedimentos formais
para defesas das dissertações, com o registro de todas as informações pertinentes,
isto é: nomes e currículo dos membros da banca, título da pesquisa, data, local e
horários. Sendo este com compromisso do orientador com o Programa. O prof.
Leonardo corrobora do parecer da profa. Juliana e acrescenta a importância de
maior comprometimento com o Programa. Salientou que 2013 é um ano especial
para este PPG, visando o aumento do nível/conceito junto à Capes (no triênio) e a
solicitação para o curso de Doutorado. Mencionou ainda que o regimento está sendo
revisto por ele e pelo prof. Edison. A profa. Kelse sugere criar uma comissão
específica, objetivando acompanhar/monitorar, de forma mais volátil, as solicitações
das bancas. A seguir, passa-se para as leituras das atas de 07/02/2013 a
22/02/2013. O professor Jackson sugere algumas modificações no tocante à ata da
reunião ordinária de 07/02/2013 e informou que enviará, por e-mail, essas

alterações. Decide-se aguardar. O prof. Edison solicitou que incluísse na referida ata
que a coordenação do PPG-ProdBio deve ter ciência da existência de alunos
ouvintes, se resguardando de possíveis problemas posteriores. Assim, cabe ao prof.
responsável pela disciplina adotar seu critério para lançamento de grau e frequência
dos alunos ouvintes e informar ao PPG-ProdBio a ocorrência do fato. A ata de
22/02/2013 (ad referendum) que trata especificadamente da indicação dos membros
para comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus Macaé-Professor Aloísio
Teixeira foi aprovada, porém cabe ressaltar que, em atendimento a solicitação da
aluna Isabela Borges Costa, altera-se a indicação do nome do discente para Marlon
Heggdorne de Araújo, o qual aceitou a nova indicação. Assim, relaciono o nome dos
membros que foram indicados para participar da comissão supracitada.








Professor: Edison Luis Santana Carvalho – siape1212262;
Professora: Daniela de Borba Gurpilhares – siape 1784858
Professor: Eldo Campos – siape1750129
Professora: Luciana Ferreira Romão – siape 1736506
Professora: Michelle Frazão Muzitano – siape 1726594
Téc. em Assuntos Educacionais: Andréa Maria de Melo Couto de Oliveira – siape 1769776
Discente: Marlon Heggdorne de Araújo – DRE 112101936

A seguir passa-se para análise do Coleta Capes. O prof. Leonardo ressalta a
importância do preenchimento do formulário enviado a todos, como também a
atualização do Lattes. Mencionou a necessidade de criar estratégias para os
docentes que não atendem as solicitações do PPG-prodBio. O prof. Leonardo
mencionou também que participou de reunião com os discentes engajados neste
PPG, na data de 17/02/2013. A representante discente, Adriany Marques, relatou
que está elaborando uma carta formal com sugestões e outras considerações. Ela
ressaltou que: a) o site deste Programa encontra-se desatualizado, b) O processo
seletivo foi pouco divulgado, c) falta de informações sobre as defesas das
dissertações, d) Maior divulgação das “conquistas” por parte do corpo docente e
discentes. O prof. Leonardo informou que o setor de Comunicação do Campus não
está ativo e procurará encontrar outros mecanismos para sanar esses impasses. A
profa. Michelle mencionou o caso da aluna Marta Leal, que obteve conceito “D” na
disciplina de “Introd. a Propriedade Intelectual”, sob responsabilidade da profa.
Gláucia Slana. Sugere que a aluna Marta refaça a disciplina que, provavelmente,
será disponibilizada em 2013-2. A profa. Michelle informou que a própria aluna
reconheceu que não se esforçou o necessário. O prof. Leonardo responsabilizou-se
em contactar a profa. Gláucia e verificar a melhor forma para solucionar o problema
em consonância ao regimento deste PPG. O prof. Jackson informa que os
equipamentos adquiridos através do projeto do Equipamento Solidário (Faperj) em
parceria com a Biofísica, estão no Instituto de Biofísica, aguardando transporte. O
prof. Jackson informou que o processo que trata da edital Pró-Equipamento
(CAPES) retornou, apresentando pendências. Passa-se para o terceiro ponto de
pauta: Implementação de Bolsas. Delibera-se por unanimidade que o aluno que já
cumpriu todos os créditos da Graduação, sendo aprovado e aguarda, SOMENTE, a
colação de grau, está apto a efetuar sua matrícula neste PPG. No entanto, alunos
com crédito (s) pendente (s) não poderá efetuar sua matrícula. Á seguir, analisa-se o
compartilhamento de disciplina. O professor Leonardo ressalta a importância em
agregar seminários do curso de Ciências Farmacêuticas. O prof Edison acrescenta
que seria muito interessante a presença dos alunos nas defesas de dissertação,
podendo ser uma nova disciplina. Assim, delibera-se aceitar, como parte integrante
da disciplina de Seminários, palestras de outros Programas ou Instituições,

tornando-se indispensável, declaração de comparecimento. Mencionou-se inclusive,
sobre o ciclo de seminários da FAPERJ, com encontro sobre fármacos. A profa.
Kelse sugeriu agendar transporte aos alunos interessados. Os representantes
discentes prontificaram-se em verificar a viabilidade de tal sugestão. Dando
continuidade, o prof. Leonardo solicita que os presentes analisem a ficha cadastro.
Após algumas alterações/complementações, a ficha cadastro é aprovada e deliberase enviar a todos os docentes engajados neste PPG, (permanentes/colaboradores),
abrangendo, inclusive, os professores que não são credenciados mas que ministram
disciplinas, Em anexo, encontra-se modelo da ficha cadastro. A seguir, passa-se
para o sexto ponto da pauta, a saber: aprovação das bancas para defesa das
dissertações das alunas Juliana B dos Santos, Nadir M Alves Cardoso, Riethe de
Oliveira. Delibera-se que deve-se relembrar, a todo o corpo docente, sobre a
importância de informar o currículo lattes de todos os membros participantes da
banca.
Aluna: Juliana Bezerra dos Santos

Aluna: Nadir Machado Alves
Cardoso

Aluna: Riethe de Oliveira

Orientadora: Profa. Dra. Gláucia
Barbosa Candido Alves Slana
Título: "Estudo da préformulação no desenvolvimento
de um quimioprofilático utilizado
no tratamento de infecções
oportunistas em pacientes HIV +";

Orientadora: Profa. Dra. Gláucia
Barbosa Candido Alves Slana
Título: “Avaliação da
Aplicabilidade e Estabilidade do
Comprimido
Triturado
de
lamivudina+zidovudina
na
Quimioprofilaxia em Crianças
Expostas ao HIV.”;

Orientadora: Profa. Dra. Gláucia
Barbosa Candido Alves Slana
Título: “Aplicação de
métodos computacionais no estudo
da atividade antitumoral do ácido
betulínico e derivados".

Data:
Horário:
Local:
Membros titulares
Daniela Gurpilhares - UFRJ
Marilza Corre Batista - FIOCRUZ
Jean Thibaut - INPI

Data:
Data:
Horário:
Horário:
Local:
Local:
Membros Titulares:
Membros Titulares:
Marilza Corre Batista - FIOCRUZ
Paula Abreu – UFRJ
Edison Luis Santana Carvalho – Ana Carolina Renno Soder – UFRJ
UFRJ
Jean Thibaut - INPI
Jean Thibaut - INPI
Membros Suplentes:
Membros Suplentes:
Membros Suplentes:
Paula Abreu - UFRJ
Paula Abreu - UFRJ,
Edison Luis Santana Carvalho Ana Carolina Renno Soder - UFRJ Ana Carolina Renno Soder - UFRJ
UFRJ,
Marilza Corre Batista- FIOCRUZ

Após algumas considerações, as bancas supracitadas são aprovadas com as
seguintes ressalvas: a) informar data, horário e local das defesas; b) informar nome
completo dos membros das bancas e seu respectivo currículo; c) confirmar os
trabalhos que necessitam de termo de confiabilidade; d) confirmar o nome do
revisor. Delibera-se ainda que os professores que desejarem transporte, para
membro(s) da banca, devem informar à secretaria do PPG-ProdBio, com
antecedência, tal interesse. Passa-se para o próximo ponto da pauta: Aprovação da
disciplina de Redação Científica. Após algumas considerações, delibera-se
postergar um parecer final sobre a aprovação da mesma. A profa. Juliana sugere
readaptar a proposta. A profa. Kelse complementa, ao comentar sobre a importância
da presença do prof. Daniel na reunião deste PPG, objetivando explanar sobre a
emanta da disciplina em questão, inclusive sanando as possíveis dúvidas. Passa-se
para a análise sobre a viabilidade da previsão de turma ser implantada somente em
nome do professor responsável em ministra-la. O prof. Leonardo ressaltou que tal

atitude torna-se importante, pois algumas vezes temos dificuldade em efetuar a
previsão das turmas para os semestres, causado por horários sobrepostos de alguns
docentes. Após algumas considerações, delibera-se que, o responsável pela
disciplina deve enviar, à secretaria deste PPG, os horários que ele ou o conjunto de
professores participantes da disciplina terão vagos, para a inclusão das mesmas
junto ao SIGA. Caso isso não ocorra, a secretaria poderá lançar a disciplina que
possuem professores participantes de forma mais flexível ao Programa. Á seguir,
analisa-se sobre a aula inaugural deste PPG. O prof. Leonardo informa que a profa.
Cíntia sugeriu que o evento intitulado “I Workshop em Política de Incentivo à
Pesquisa no Norte Fluminense” seja considerado como aula Inaugural deste PPG. O
corpo docente aprovou a sugestão dada e ressaltou que o referido evento possa ser
considerado também, como parte integrante da disciplina de Seminários. 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 Pós-Graduação
em Produtos Bioativos e Biociências.

ANEXO I- MODELO DA FICHA CADASTRO
(APROVADA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07/03/2013)

Ficha de cadastro do professor
Por favor, preencher com letra legível. As informações prestadas são necessárias para a
melhor comunicação com a Secretaria do PPG-ProdBio. Preencha todas as informações.
Nome Completo:
SIAPE:

CPF:

Regime de trabalho: ( ) 20h
(
Localização Institucional: ( )UFRJ

RG:
) 40h

(
(

) 40h (DE)
( ) outro
) Outra. Qual? _______________________

Nome do Instituto/Laboratório.
Professor - hierarquia vertical: ( ) adjunto
( ) associado
Professor - hierarquia horizontal: ( ) I
( ) II
( ) III
Email profissional:
Email pessoal:
celular 1:

casa:

celular 2:

laboratório:

(

) titular
( ) IV

(

) outro:

Telefones

Laboratório:

Casa:
Endereço
Referência:

Inserção na linha de pesquisa do Programa:
(
) Identificação, Planejamento, Síntese, Desenvolvimento e Atividade Biológica de Produtos
Bioativos ou ( ) Sistemas Moleculares e Alvos Terapêuticos
Sua linha de pesquisa: (LIVRE e/ou use o verso se necessário)
Observações necessárias: (LIVRE e/ou use o verso se necessário)

_________________________________________________________
Assinatura do professor responsável pelas informações prestadas acima

