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Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta
minutos, na sala 302 do IMMT, Polo Novo Cavaleiros, foi realizada a oitava 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),a professora Cíntia M. de Barros, a professora Kelse T. de
Albuquerque, a professora Luciana F. Romão, a professora Michelle F Muzitano, o
professor Moisés C. Marinho Cavalcante, a professora Paula A. Abreu, a representante
discente Adriany C. Marques e a técnica em assuntos educacionais Andréa M. M. Couto de
Oliveira. O prof. Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, apresentando a
seguinte pauta: 1-Aprovação da última ata; 2-Prorrogação de Prazo da dissertação da
aluna Paula M de Oliveira Serra; 3-Viabilidade da disciplina de Práticas de Ensino
(Carga horária compartilhada); 4-Homologação da comissão do processo seletivo de
ingresso no Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências; 5Homologação dos candidatos pré-inscritos no processo seletivo de ingresso no
Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências; 6- Utilização do
Orçamento Participativo do Campus para o Programa; 7-Sistema Financiar
(www.financiar.org.br), Professores Interessados (permanentes); 8- Informes e
assuntos gerais. Passa-se para alguns informes gerais: a) Este PPG foi contemplado com
03 (três) bolsas da FAPERJ que serão distribuídas no processo seletivo 2013-2. b) A
importância do uso das atas para informações complementares, substituindo algumas
declarações; c) Estão abertas indicações para participar do processo eleitoral do Campus, o
qual acontecerá no final do ano. Os interessados devem enviar seus nomes e SIAPE ou
DRE para a Secretaria do PPG; d) Uso do Skype para comunicação com a secretaria; e) O
prof. Jackson está elaborando um documento com a relação de equipamentos e/ou
materiais que deve ser enviado à PR3, porém aguarda maiores esclarecimentos desta próreitoria; f) Infelizmente, este PPG não foi contemplado no edital Pró-equipamentos,
conforme já informado via e-mail. Finalizado os informes e assuntos gerais passa-se para os
tópicos da pauta: 1- A ata da reunião ordinária de 06/06/2012 foi aprovada por unanimidade.
2- O prof. Leonardo Cinelli fez a leitura da carta enviada pelo prof. Edison Luis S. Carvalho,
orientador da aluna Paula Moreira de Oliveira Serra, solicitando prorrogação de prazo da
dissertação da referida aluna, (carta em anexo). Após algumas considerações, delibera-se
pela aprovação da prorrogação de prazo para 16/09/2013, porém ressalta-se a importância
do cumprimento no prazo acima determinado. Caso contrário, acarretará no jubilamento da
aluna, que já, nesta data, a discente completará 30 (trinta) meses de matriculada no curso.
O prof. Leonardo ressalta a importância da banca de acompanhamento, especialmente, a
segunda apresentação, visando uma análise do progresso do aluno. Somente assim, este

Programa poderá ter ciência e acompanhar o desenvolvimento do discente, como também
verificar a necessidade de auxílio e/ou ajustes. 3- A profa. Kelse salienta que a carga horária
das disciplinas concernente às práticas de ensino devem ser delegadas aos professores
orientadores de cada aluno. Enfatiza ainda que tal procedimento e efetuado no PPG da
Nutrição. A profa. Luciana Romão concorda com a profa. Kelse e acrescenta que não
apenas o PPG da Nutrição pratica tal procedimento. Diante do exposto, solicitam-se maiores
esclarecimentos sobre a viabilidade de tal procedimento junto ao sistema “Siga”, objetivando
cadastramento das disciplinas em nome individualizado por orientador, sendo realizado pela
secretaria deste PPG. 4- Homologa-se a comissão responsável pelo processo seletivo de
ingresso no Programa de Pós-Graduação em produtos Bioativos e Biociências, sendo
composta pelos seguintes professores: Cíntia Monteiro de Barros (presidente da comissão),
Jackson de Souza Menezes, José Roberto da Silva, Kelse Tibau de Albuquerque, Moisés
Clemente Marinho Cavalcante, Rodrigo Nunes da Fonseca. 5- Homologa-se a inscrição dos
seguintes candidatos ao processo seletivo de ingresso no PPG-ProdBio, em conformidade
ao edital 184/2013: Bianca Barros da Costa, Camila Fernanda Waltero Orjuela, Carolina
Augusta de Barros Silva, Criscila de Souza Cruz, João Paulo Albuquerque de Araújo, Jobert
Willemen da Silva, Júlia da Luz Bueno, Rayssa Rodrigues Dias, Tamillis Figueiredo de
Oliveira, Tatiane Rodrigues Moreira, Thamiris Brandão Peixoto Sampaio e Thamyris Almeida
Moreira. Ressalta que a pré-inscrição do candidato Frederico Ricardo de Castro Noronha
Junior não foi homologada, pois a documentação apresentada, até a data de 30/07/2013,
estava incompleta. 6- O prof. Leonardo Cinelli solicita que o corpo docente emita parecer
sobre a viabilidade ou não de fazer parte do orçamento participativo. A profa. Kelse
menciona que a pós-graduação possui outras formas de captação de recursos, o que não
acontece na graduação. Assim, em sua análise, a verba do orçamento participativo deveria
ser direcionado para os cursos de graduação. O prof. Moisés ressalta que o recurso
destinado ao PPG poderá ser utilizado para fins de pesquisa no Campus e não diretamente
para este Programa, já que possui outras fontes para obtenção de recursos. Feitas algumas
considerações, delibera-se que o recurso proveniente do orçamento participativo deve ser
aceito por este PPG, sendo as verbas utilizadas, prioritariamente, para a pesquisa em
consonância com a pós-graduação. Desta forma, as demandas deverão ser filtradas pelo
próprio corpo docente. A partir dessa análise cogita-se a necessidade de formar uma
comissão específica visando redirecionar os recursos captados por este PPG, filtrando e/ou
priorizando as demandas. Diante do exposto, delibera-se enviar e-mail para todos os
professores, engajados neste PPG, no intuito de encontrar docentes dispostos a participar
da comissão em referência. 7- O prof. Leonardo Cinelli informou que o sistema financiar é
um mecanismo, on-line (www.financiar.org.br), responsável em divulgar os resumos dos
editais de diversos órgãos de fomento, objetivando pulverizar as informações. O prof.
Leonardo prontificou-se em participar como membro neste sistema e aguarda o nome de
outro professor interessado. Ressalta ainda o prazo exíguo para a indicação dos docentes
que desejam participar do Sistema Financiar. 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.

