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Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos, no auditório do IMMT, Polo Novo Cavaleiros, foi realizada a sexta reunião
extraordinária 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 (vicecoordenador do PPG-ProdBio), professor Carlos Rangel Rodrigues, professora
Daniela de Borba Gurpilhares, professor Edison Luís Santana Carvalho, professora
Juliana Montani Raimundo, professora Magdalena Nascimento Rennó, professora
Paula Alvarez Abreu, a representante discente Adriany Cristina Marques 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 da ata de 04.04.2013; 2) Recurso PROAP; 3) Concessão de bolsas
(declarações); 4)Comissão de atualização do site; 5) Reflexões sobre a reunião
de acompanhamento da CAPES; 6) Normas para a dissertação/ Modelo de
ficha catalográfica; 7) Aprovação das bancas das alunas Juliana, Nadir e
Riethe; 8) Cronograma para elaboração de acompanham e dissertação; 9)
Representação docente do PRODBIO no PDI da UFRJ; 10) Informes e Assuntos
Gerais. Inicialmente, o prof. Leonardo faz a leitura de algumas alterações feitas na
última ata. Após análise, a ata é aprovada por unanimidade. Passa-se para os
informes e assuntos gerais, a saber: a) Foi solicitado mais um servidor para atuar na
secretaria deste PPG, no entanto o diretor do Campus informou que, no momento,
não poderá atender a esta solicitação; b) Já enviou comunicado a todos os alunos,
informando sobre a importância e necessidade de nova indicação de representante
discente. Aguarda parecer; c) Informou sobre a importância da banca de
acompanhamento, o qual deve ocorrer anualmente, em consonância ao regimento
deste PPG. Apresenta-se o documento que trata do cronograma de procedimentos
para o processo de defesa de dissertação, elaborado pela TAE Andréa Couto e
representantes discentes Adriany Marques e Marlon Heggdorne. Após algumas
considerações, o documento é aprovado, sendo anexado a esta ata (Anexo I).
Assim, delibera-se que as apresentações para a banca de acompanhamento devem
ocorrer aos 06 (seis) meses e aos 15 (quinze) meses, após a data da matrícula do
aluno, neste PPG. À seguir, trata-se do Recurso PROAP. O prof. Leonardo ressalta

a importância de minimizar os problemas. O prof. Edison mencionou que havia
entrado em contato com a PR2 sendo informado que todos os processos foram
aceitos, mas isso não ocorreu. Ressaltou que a fragmentação do recurso não foi
benéfica. O prof. Rangel sugeriu utilizar o pregão, solicitando auxílio à outras
Instituições. O prof. Leonardo ressalta a necessidade de reverter esses recursos,
objetivando apresentar visibilidade junto à CAPES, com foco em áreas estratégicas
do Programa. O prof. Edison ressaltou a importância de atentar para as prioridades e
citou o caso da aluna Adriany Marques, a qual orienta. Informou que, apesar de
seguir todo o trâmite processual, não conseguiu recurso financeiro para transporte
nem estadia da referida aluna em outra IES, tendo que arcar com todos esses
gastos. O prof. Rangel enfatizou que pode restituir diárias, mas o mesmo não
acontece para passagens. Salientou que ainda existe alguma dificuldade, na compra
de passagens e sugere encaminhar o processo direto para à PR3, a qual se
encarregará de encaminhar para os setores competentes. O prof. Leonardo
esclarece que, diante dos argumentos citados, deve-se, prioritariamente, usar os
recursos PROAP em consonância as atividades ressaltadas no Coleta Capes. O
prof. Rangel informa que pode-se fazer um pedido “em bloco” para eventos
direcionado aos interesses do Programa. Para tal, deve-se justificar e fundamentar
toda a solicitação. Organizar o processo e encaminhar direto para a reitora – PR3.
Peça inclusive, reembolso de inscrição. Os recursos não precisam ser provenientes
da verba PROAP. Pode-se utilizar o recurso citado para complementar, convertendoo em “auxílio financeiro para o estudante”. Deve-se eleger um professor responsável
para coordená-lo. O prof. Rangel ressaltou também a importância de antecipar-se
aos editais. Segundo ele, é importante que as pró-reitorias tenham ciência das
demandas deste PPG. Sugeriu listar os itens necessários para as pesquisas e
encaminhar à PR2, com cópia para ele, (prof. Rangel). A profa. Juliana prontificou-se
em elaborar um documento com as demandas dos docentes, o qual deve conter
solicitações específicas, inclusive com justificativa e orçamentos. O corpo docente
ainda não deliberou sobre o uso dos recursos PROAP, mas argumentou sobre a
possibilidade de direcioná-lo para “auxílio financeiro ao estudante” – rubrica 18. À
seguir, o prof. Leonardo informa que no Seminário de Acompanhamento da CAPES
na área da Farmácia, ocorrido em março de 2013, a Profa. Tania Bresolin comentou
sobre a proposta das novas sub áreas para a área da Farmácia no CNPq, aprovada
após as reuniões do Fórum de Coordenadores e ampla discussão entre os
Coordenadores e a Comunidade Científica e ratificada durante o 1° Congresso da
ABCF, em outubro de 2012 em Porto de Galinhas (PE); apresentou um breve
histórico sobre as discussões anteriores e o nome das 10 sub áreas do CNPQ, a
saber: 1) Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica; 2) Biotecnologia e
Nanotecnologia Farmacêuticas; 3)Farmacognosia; 4) Avaliação e Análise
Toxicológicas; 5) Biofarmácia, Modelagem Cinética/Dinâmica e Farmacometria; 6)
Garantia e Controle de Qualidade Farmacêuticos; 7) Avaliação Biológica e
Farmacológica; 8) Fisiopatologia e Diagnóstico Laboratorial; 9) Farmácia Clínica,
Assistência e Atenção Farmacêuticas; 10) Química Farmacêutica e Medicinal.

Dando continuidade, o prof. Leonardo também faz algumas reflexões sobre a
reunião, as quais são relatadas, à seguir: INTERNACIONALIZACAO: a)Página do
PPG deve ter 3 línguas. (português, inglês e espanhol). Nas duas línguas
estrangeiras não a necessidade da página ser um espelho da página em português,
mas precisa ter as informações importantes para atrair estrangeiros e fazer com que
eles nos encontrem, essa mesma ação deve ser realizada pelos laboratórios e nem
precisa, neste caso, ser uma página institucional; b) nossos estudantes devem fazer
estágios de curta duração nacional e internacional; c) internacionalização com
países de língua portuguesa (pode ser um caminho mais fácil inicialmente); d)
encontrar parceiros/colaboradores que trabalhem com linha similar a nossa na
América do Sul; e) Pós-graduação em co-tutela (comum no Doutorado em PPG
notas 6 e 7); f) utilização do PROAP para áreas estratégicas da CAPES,
ESTUDANTES: a) Estimular a entrada de profissionais da área de saúde,
professores e servidores de outros órgãos do governo no nosso programa. Assim
teremos uma via de mão-dupla entre o PPG e o município, isso seria ainda melhor
se o profissional-estudante pudesse cursar as disciplinas como ouvinte e depois ser
matriculado. b) patentabilidade de nossos projetos; c) Captar mais estudantes da
região. Visitar Universidades e institutos de pesquisa no entorno e cidades próximas.
ADMINISTRATIVO: a) trabalhar junto com o “NIT”. b) para se manter credenciado no
PPG deve-se ter pelo menos um projeto em vigência no triênio sob sua coordenação
(comum em nota 6 e 7). INSERÇÃO SOCIAL: a) produção de vídeos mostrando
técnicas / abordagem metodológicas frequentes no nosso PPG e laboratório. E uma
aula voltada para o publico do ensino médio (com metodologia adequada) que seja
estruturada no seu projeto de dissertação ou algum tema relacionado ao nosso
PPG. Poderia ser uma disciplina? b) Feira/Espaço de profissões; c) Atividade
curricular em Campo - pratica em Ciências Farmacêuticas... d) Laboratório de
análise clínica para a sociedade; e)Tratamento com medicina alternativa –
fitoterápicos; f) Realizar workshop específicos e escolas de verão/inverno em
produtos bioativos e biociências, voltado para o publico de ensino médio e IC; g)
pensar em organizar eventos na área de farmácia (G + PG) de Macaé. Passa-se
para o seguinte ponto de pauta: Comissão para atualização do site deste PPG. O
prof. Jackson informou que já possui a senha específica de acesso ao site deste
Programa, mas possui dificuldade em atualizar o mesmo, necessitando de
treinamento específico. Prontificou-se, inclusive, em participar da referida comissão.
O prof. Rangel menciona que o interessante seria disponibilizar um estagiário,
objetivando atender as demandas. Para tal, sugere enviar um e-mail ao Sr. Gabriel
da PR6 (com cópia para prof. Rangel PR3), fazendo tal solicitação. Delibera-se
acatar a sugestão do prof. Rangel e aprova-se, também, a comissão de docente,
formada pelos professores Jackson Menezes e Paula Abreu, como responsáveis em
selecionar as informações e documentos que serão disponibilizados na página
virtual. Dando continuidade, o prof. Rangel ressalta a importância de realizar uma
reavaliação diagnóstica do corpo docente deste Programa. Não se trata de uma
“ação entre amigos”, pois este procedimento desgasta o professor produtivo e

incentiva a inércia. Enfatiza a necessidade de um Programa mais “enxuto”, com foco
no futuro. A comissão deve fazer uma avaliação diagnóstica, dando orientações e
apontando caminhos, mas quem delibera é o corpo deliberativo do Programa.
Segundo ele, as considerações ou recomendações da comissão de credenciamento
devem ser implementadas em julho ou agosto deste ano. Em julho faz-se o primeiro
diagnóstico e, em janeiro ou fevereiro de 2014, mostra-se a evolução. O ano de
2013 é considerado o “termômetro” para o Programa. Mencionou ainda que para
solicitar o Doutorado, deve-se ter, no mínimo, o conceito 4, junto a Capes. Caso
desejar solicitar o Doutorado com nível 3, haverá uma comissão para reavaliar o
processo. Passa-se para modelo das normas para a dissertação/ Modelo de ficha
catalográfica. Delibera-se ratificar as informações contidas no documento específico
para tal e recomenda-se entregar a dissertação encadernada em capa dura na cor
preta com letras douradas. Passa-se para a aprovação das bancas das alunas
Juliana B. Santos, Nadir Machado A. Cardoso e Riethe de Oliveira, as quais são
orientadas pela profa. Gláucia Barbosa C. A. Slana. A profa. Paula solicita maiores
critérios para analisar e aprovar os membros da banca. O prof. Edson explica que é
importante que os membros da banca tenham conhecimento específico na área,
visando efetivamente contribuir para a avaliação. Após algumas análises, delibera-se
que o membro da banca deva ser doutor, com experiência na área relacionada a
dissertação e pelo menos 01 (um) artigo publicado em revista indexada. Caso o
orientador opte por um professor que não se enquadre nas especificações acima,
deve-se justificar a escolha. Delibera-se ainda, fazer uma consulta on-line, no intuito
de encontrar professores interessados em participar da comissão de avaliação dos
membros das bancas de dissertações. Sugere-se inclusive, que sejam contempladas
as duas áreas de pesquisa deste PPG. Após algumas considerações, são
aprovadas as bancas de avaliação da dissertação das alunas supracitadas. Solicitase contatar a orientadora, informando-a sobre a necessidade de alteração do nome
do revisor nas três bancas e alteração do suplente externo na banca da aluna Riethe
de Oliveira. Ficando-se na seguinte forma.
Aluna: Juliana Bezerra dos Santos
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 +"
Data:29/05/2013
Horário: 14:00 - Local: IMMT
Membros titulares
Daniela de Borba Gurpilhares
Vinculo: UFRJ
Doutorado: USP
http://lattes.cnpq.br/1620649796215912

Aluna: Nadir Machado Alves Cardoso

Aluna: Riethe de Oliveira

Orientadora: Profa. Dra. Gláucia Orientadora: Profa. Dra. Gláucia
Barbosa Candido Alves Slana
Barbosa Candido Alves Slana
Título: “Avaliação da Aplicabilidade e Título: “Aplicação de métodos
Estabilidade
do
Comprimido computacionais no estudo da
Triturado de lamivudina+zidovudina atividade antitumoral do ácido
na Quimioprofilaxia em Crianças betulínico e derivados".
Expostas ao HIV.”
Data: 29/05/2013
Data: 19/06/2013
Horário: 10:30 - Local: IMMT
Horário: 10:30 - Local: IMMT
Membros Titulares:
Membros Titulares
Edison Luis Santana Carvalho
Paula Alvarez Abreu
Vinculo: UFRJ
Vinculo: UFRJ
Doutorado: Universidade de Santiago Doutorado: UFF
http://lattes.cnpq.br/1275935652105959
de Compostel
http://lattes.cnpq.br/9758359850182569

Marilza Correa Batista

Ana Carolina Rennó Soder Vinculo:

Vinculo: FIOCRUZ
Doutorado: UFRJ
http://lattes.cnpq.br/2568724924897241

Marilza Correa Batista
Vinculo: FIOCRUZ
Doutorado: UFRJ

UFRJ
Doutorado: FIOCRUZ
http://lattes.cnpq.br/2594571837199451

http://lattes.cnpq.br/2568724924897241

Jean Pierre Barros Thibaut
Vinculo: INPI
Doutorado: UFRJ
http://lattes.cnpq.br/8670071442418448

Jean Pierre Barros Thibaut
Vinculo: INPI
Doutorado: UFRJ

Marilza Correa Batista
Vinculo: FIOCRUZ
Doutorado: UFRJ
http://lattes.cnpq.br/2568724924897241

http://lattes.cnpq.br/8670071442418448

Membros Suplentes:
Paula Alvarez Abreu
Vinculo: UFRJ
Doutorado: UFF

Membros Suplentes:
Paula Alvarez Abreu
Vinculo: UFRJ
Doutorado: UFF

Membros Suplentes:
Edison Luis Santana Carvalho
Vinculo: UFRJ
Doutorado: Universidade de
Santiago de Compostel

Ana Carolina Rennó Soder
Vinculo: UFRJ
Doutorado: FIOCRUZ

Ana Carolina Rennó Soder Vinculo:
UFRJ
Doutorado: FIOCRUZ

http://lattes.cnpq.br/9758359850182569

http://lattes.cnpq.br/2594571837199451

http://lattes.cnpq.br/2594571837199451

Vinculo: FIOCRUZ
Doutorado: UFRJ

Marilza Correa Batista

(solicita-se alteração)
http://lattes.cnpq.br/2568724924897241

Revisor: Daniela de Borba
Gurpilhares (solicita-se

Revisor: Edison Luis Santana Carvalho

Revisor: Marilza Correa Batista

(solicita-se alteração)

(solicita-se alteração)

alteração)

Vinculo: UFRJ
Vinculo: FIOCRUZ
Doutorado: Universidade de Santiago Doutorado: UFRJ
http://lattes.cnpq.br/2568724924897241
de Compostel

Vinculo: UFRJ
Doutorado: USP
http://lattes.cnpq.br/1620649796215912

Termo de confiabilidade
Transporte

http://lattes.cnpq.br/9758359850182569

Transporte

Termo de confiabilidade
Transporte

Passa-se para a indicação do representante docente do PRODBIO no PDI da UFRJ.
O professor Moisés já havia se prontificado anteriormente e, via e-mail, ratificou seu
interesse em participar da referida representação. Não havendo outros interessados.
Delibera-se aprovar o nome do prof. Moisés C. M. Cavalcante como representante
docente do PPG-ProdBio, no PDI da UFRJ. 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

Resumo dos procedimentos necessários para garantir o bom andamento
no processo de defesa da Dissertação de mestrado e obtenção do diploma
(Linha do tempo)
Meses após data de matrícula no PPG

7º passo

Até
21 meses

8º passo

22 meses

Indicação dos membros da banca de acompanhamento à secretaria do PPGProdBio, informando inclusive data, local e horário. A banca deve ser formada
pelo orientador e mais dois professores doutores (sendo pelo menos 01
pertencente ao PPG-ProdBio). Art.25. Caso possua co-orientador formalizar o
vínculo com o PPG-ProdBio.
Prazo limite para PRIMEIRA defesa do projeto de dissertação perante a banca
de acompanhamento. Art. 26
Redação do relatório anual para entrega ao órgão de fomento, na data por eles
estabelecida, no caso de aluno bolsista.
Confirmação dos membros da banca de acompanhamento à secretaria do
PPG-ProdBio, informando inclusive data, local e horário. Informar possíveis
alterações.
Prazo limite para a SEGUNDA defesa do projeto de dissertação perante a
banca de acompanhamento. Art. 19 §5º
Aprovação na prova de proficiência em Língua Inglesa (certificado pelo PPG),
ter demonstrado proficiência em português, no caso de aluno não lusófono.
Entrega da dissertação original e manuscrito para apreciação do revisor. Caso
já tenha artigo aceito ou publicado entregar a confirmação do status do artigo.
Entregar, na secretaria do PPG-ProdBio, os seguintes documentos: a) CV
Lattes dos membros sugeridos para compor a Banca Examinadora; b) entrega
do diploma do Curso de Graduação e certidão de nascimento ou casamento; c)
preenchimento dos três anexos (formulário de defesa PRODBIO, DE-05 (PR2), termo de confidencialidade (se necessário); d) carta do revisor aprovando a
redação da dissertação; e) carta do revisor aprovando o manuscrito (caso
tenha artigo publicado ou aceito não há necessidade deste item); f)
cumprimento de todos os 24 créditos, ter obtido coeficiente de rendimento
acumulado mínimo de 2,0 (ver no boletim escolar).
Entrega da Dissertação de Mestrado aos componentes da Banca Examinadora.

9º passo

24 meses

Defesa da Dissertação de Mestrado propriamente dita.

26 meses

Entrega da versão final da Dissertação de Mestrado conforme solicitado nas
normas do PPG. Art. 40- §4º
Inicio dos processos de homologação da defesa de Dissertação de Mestrado e
obtenção do diploma, em até 30 dias depois de recebido a versão final. Art. 41.

1º passo

05 meses

2º passo

06 meses

3º passo

09 meses

4º passo

14 meses

5º passo

15 meses

6º passo

Até
18 meses

10º passo

ANEXO II

Macaé, ___ de ____________de __________

DECLARAÇÃO
Declaro,

para

os

devidos

fins,

que

eu,

_____________________________________________________________________,
CPF__________________________,

DRE

___________________tenho

ciência

dos

direitos e deveres inerentes à qualidade de beneficiário de bolsa proveniente do órgão de
fomento ________________________________ em consonância ao regulamento do
Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências.
Estou ciente que o benefício desta bolsa de estudo poderá ser
alterado, enquanto na validade do processo seletivo que realizei.
Comprometo-me a respeitar todas as cláusulas descritas nos termos
e/ou declarações impostas, caso contrário, ficarei exposto(a) às sansões cabíveis, seguindo
os regulamentos dos órgãos de fomento que concederam a bolsa e ao regimento interno do
Programa

______________________________________
Assinatura do beneficiário

__________________________________
Assinatura do Prof. Orientador

________________________________
Assinatura do Coordenador do
PPG-ProdBio

Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências (PPG-ProdBio) UFRJ/Macaé
R. Alcides da Conceição nº 159, Novo Cavaleiros, Macaé, RJ – Cep: 27933-378
Tel: (22) 27913871 R.231 - E-mail: prodbio@macae.ufrj.br

