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Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às dez horas, na sala 302, Polo
Novo Cavaleiros - IMMT, foi realizada a trigésima primeira 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), prof.
Jackson de Souza Menezes (vice-coordenador do PPG-ProdBio), prof. Jorge Amim Junior,
profa. Juliana Montani Raimundo, Prof. Edison Carvalho, profa. Paula Alvarez Abreu, profa.
Magdalena rennó, Prof Gilberto Zanetti e Profa. Cintia Barros. Além desses, os discentes,
Adriany C. Marques, Evelyn M. Reis e Tamillis F. de Oliveira também compareceram. O prof.
Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição da
pauta: Aprovação da ata de 17/12/2013, homologação do resultado final do processo
seletivo de ingresso discente em 2014-1, novos representantes discentes, solicitação
de adiamento de defesa e Edital Pró-Equipamento/CAPES – 2014. O prof. Leonardo e
demais presentes relatam os informes e assuntos gerais, a saber: A) O coordenador do PPG
relata que devido à greve dos técnicos da UFRJ a funcionária Andréa M de M Couto de
Oliveira não esteve presente na reunião B) O coordenador do PPG relata que tentou
inúmeras vezes (email, telefone e pessoalmente) contato para marcação de reunião na
FUNEMAC e até hoje não conseguiu se quer retorno da Presidência. O ponto de pauta da
reunião com essa Fundação seria: bolsas de mestrado (via recurso FUNEMAC e recurso
IMMT gerenciado pela FUNEMAC). Foi obtido recurso do IMMT especifico para bolsas de
mestrado ao ProdBio e a Câmara Municipal solicitou que este recursos fosse
depositado/direcionado à FUNEMAC para que essa fizesse o gerenciamento das bolsas
visto que é o órgão municipal que trata desse assunto. A Sra. Cleilce, funcionária do IMMT,
mostrou documento certificando a solicitação e disse que do número de bolsas mostradas
na documentação 10 destas seriam relacionadas a este pedido, existiam outras modalidades
de bolsas além daqueles destinadas ao mestrado. Ainda relacionado a este assunto, o
Superintendente Acadêmico, Sr. Sergio, garantiu que haverá um edital especifico para bolsa
de mestrado ainda em abril. C) ainda sobre bolsas todas as outras bolsas estão sendo
utilizadas pelos alunos do nosso PPG, CAPES (05), FAPERJ (03), PETROBRAS (01).
Adicionalmente, houve um processo de recadastramento de bolsas CAPES – DS (demanda
social) realizado pela PR-2. O PPG-ProdBio se manteve com o mesmo número de bolsas.
D) A lista de equipamentos do edital chamado por nós carinhosamente de “pró-pobre” foi
finalizada e será enviada à PR-3, conforme sugerido pelo Prof. Carlos Rangel, atualmente
Pró-reitor. Lembrando que o organizador interno do PPG-ProdBio para essa Chamada foi o
Prof. Jackson, visto que a Profa. Juliana Montani solicitou que fosse desligada devido

problemas pessoais. Todas as demandas encaminhadas ao Prof. Jackson foram
transmitidas à Coordenação que, conforme mencionado acima, foram enviadas ao Prof.
Carlos Rangel E) O coordenador do PPG relata que o Sistema Financiar deve ser utilizado.
Há várias oportunidades interessantes de obtenção de recursos financeiros internacionais
para pesquisa e viagem que os docentes e discentes do PPG. O item “internacionalização”
vem sendo muito comentado e as consequências dele mostram-se excelentes, pois existe
uma correlação intima entre colaboração com autores internacionais e publicação em
revistas de maior estratificação. F) O coordenador do PPG relata que a tradução do site para
a língua inglesa esta sendo realizado pelo Prof. Daniel Augustini. Inicialmente, não será toda
página, somente os “links” menos dinâmicos e em um segundo momento veremos a
possibilidade de atualização completa a página nas duas línguas G) Há algum tempo atrás
uma das reclamações dos alunos era que nosso site não continha noticias atualizadas. Isso
era verdade, pois não tínhamos quem a fizesse. Hoje temos um estagiário que faz isso com
extrema rapidez. Em contrapartida as informações não chegam até a Coordenação... A
coordenação sugere que qualquer coisa que aconteça como; projeto ganhos (como
coordenador ou pesquisador associado), publicação, palestra em evento científico, ida de
aluno para fazer um estágio de curta duração em um laboratório de referência, premiação...
é fortemente indicado que seja mostrado no nosso site. Essa é uma das melhores formas de
publicidade, de mostrar que o PPG é dinâmico. Esse tipo de ação atrai mais alunos ao
nosso PPG. H) Foi solicitado pelos docentes do PPG que os docentes considerados “précredenciado” pelo PPG possam ter seus nomes, CV Lattes e linhas de pesquisa adicionadas
ao site do PPG-ProdBio. A coordenação respondeu que fará a solicitação junto aos
professores nesta condição e ao Rodrigo (estagiário do site) para adicionar esses dados I)
Foi solicitado que seja feito atualização no link docentes do site do PPG-ProdBio. A
coordenação respondeu que fará a solicitação ao Rodrigo (estagiário do site) para
atualização desses dados J) O coordenador do PPG relata que na semana passada o
projeto para III Jornada Integrada entre as PG na área de Ciências Farmacêtuicas foi
enviado à FAPERJ (modelo APQ2). O formato permanecerá o mesmo das edições
anteriores. Os dias indicados (podem sofrer alterações caso seja necessário) foram 28 e 29
de agosto e que isso será informado no Conselho Deliberativo do Campus. As discentes
Thamiris Brandão Peixoto Sampaio, Maria Sandra Ramos Queiroz, Rayssa Rodrigues Dias,
Bianca Barros da Costa e Thamyris Moreira Almeida foram às cinco primeiras que se
mostraram interessadas. Todavia, outros alunos que mostrarem interesse também poderão
participar na organização do Evento. Até o momento os professores Norberto Peperoni
(USP-RP) e Mauro Pavão (UFRJ – IBqM) foram convidados para proferir a principal
Conferência de cada dia de Evento L) O coordenador do PPG relata que estamos com 17
alunos titulados. Quatro já estão com suas defesas agendadas. Todavia, há alunos que
ainda não se manifestaram quanto ao adiamento de defesa. Essa solicitação é fundamental.
M) Foi solicitado pelos professores do PPG que houvesse a divulgação das notas dos
docentes atribuída no processo de (re)credenciamento realizado pelos Professores Carlos
Rangel Rodrigues e Denise Pires de Carvalho. Os professores não foram contra o resultado,
mas gostariam de conhecer suas avaliações a fim de que possam conhecer seus “pontos
fracos” e melhorá-los para que no futuro estejam mais produtivos N) alguns professores

credenciados e não credenciados ao PPG-ProdBio indicaram que a ausência de uma carta
da Coordenação informado sobre o pedido de (re)credenciamento foi encarada como “falta
de educação da Coordenação”. A Coordenação responde a reunião em que foi lido o
parecer da Comissão todos os docentes que solicitaram (re)credenciamento foram
convidados (as reuniões do CDPPG-ProdBio não são fechadas, elas são públicas). Após a
leitura foi homologado seu resultado. Adicionalmente, o parecer da Comissão de
(re)credenciamento foi transcrito na integra à Ata da reunião do CDPPG-ProdBio e
encaminhada a todos os docentes envolvidos com o pedido de (re)credenciamento, portanto
todos os interessados ficaram sabendo do resultado do processo de (re)credenciamento e
da aprovação do resultado pelo CDPPG-ProdBio. Além disso, não foi recepcionada pela
Secretaria qualquer solicitação de esclarecimento por parte de professores não
credenciados ou descredenciados ao PPG-ProdBio. O que poderia ser eventualmente
reclamado por parte de alguns docentes foi a inserção de um trecho, ocorrida na reunião
posterior, informado sobre a necessidade de orientação de alunos para que o
credenciamento fosse efetivado. O) os alunos solicitaram que sempre no inicio do semestre
letivo ocorra uma reunião com os alunos do PPG, em especial os recém-chegados para que
alguns trâmites internos sejam conversados diretamente com a Coordenação. A
Coordenação se colocou a disposição dos discentes e solicitou que fosse indicada uma data
para que esse encontro acontecesse. Adicionalmente, foi citado pelos demais professores
do PPG que duvidas no inicio de um novo ciclo sempre ocorrem e que os orientadores tem
um papel fundamental não só na orientação científica e sim na orientação geral do aluno
enquanto mestrando do Programa e que quando duvidas não sejam sanadas pelos
orientadores, tanto discentes quanto orientadores devem solicitar respostas da Coordenação
do PPG P) Alguns professores se queixaram de que os seminários que ocorrem no NUPEM,
organizados por docentes lotados nessa localidade, possuem linhas mais voltadas à
ecologia do que à farmácia, e que por essa razão não deveriam ser utilizadas como
seminários do PPG-ProdBio. Em contrapartida, a maioria dos docentes presentes na reunião
assim como o coordenador da disciplina, Leonardo Paes Cinelli, entende que esses
seminários possuem correlação com as linhas de pesquisa do PPG-ProdBio e mesmo
aqueles que não tenham relação direta com a área da farmácia possuem relação com
Biociências, sendo, portanto de aprendizado proveitoso aos discentes do PPG, pois formará
um pesquisador capaz de pensar em outras áreas do saber além da área da farmácia. O
coordenador da disciplina relata que as 15 presenças solicitadas para obtenção do crédito
podem ser obtidas ao longo do curso fazendo com que os alunos tenham chances de
escolher os seminários que considerarem melhores para a sua formação e que no semestre
2013-02 houve mais de 15 palestras. De qualquer forma, é entendimento de todos os
presentes que o PPG também deverá promover seus próprios seminários independentes do
ciclo de palestras de qualquer outra Instituição.
Finalizado, os assuntos e informes gerais, passa-se para as considerações dos pontos de
pauta. 1 - Aprovada a ata da reunião ordinária de 17/12/2014, enviada anteriormente, via email, aos docentes. Todos foram favoráveis a aprovação e apenas 2 docentes solicitaram
abstenção por não estarem presentes na reunião supracitada. 2- Homologação do resultado
final do processo seletivo de ingresso ao Curso de Mestrado em 2014-1 foi aprovado por

unanimidade. Os seguintes alunos foram aprovados no processo seletivo (por ordem de
classificação): 1) Millena Campos Vidal, 2) Evelyn Mendonça Reis, 3) Jéssica Lopes D’Dego,
4) Tamillis Figueiredo de Oliveira, 5) Danielly da Fonte Carvalho Martins, 6) João Paulo
Albuquerque de Araújo, 7) Julia da Luz Bueno, 8) Nayara Peixoto Nocchi Carneiro, 9)
Patrícia Lopes Silva, 10) Michelle Kizuka Pereira de Faria.3 – Foram apresentados os novos
representantes discentes, sendo a aluna Tamillis Figueiredo de Oliveira (titular) e Evelyn
Mendonça Reis (suplente). Foi solicitado pelas alunas e docentes que seus emails fossem
inseridos no site do PPG para facilitar a comunicação entre os alunos e alunos e docentes.
Essa tarefa será encaminhada ao responsável pelo site. 4 - O aluno Theo de Miranda e seu
orientador Prof. Moises Marinho solicitam adiamento de defesa, conforme documento
encaminhado pelos dois e lido em voz alta aos Conselheiros. Após a leitura foi deliberado
que o aluno deve ser acompanhado quinzenalmente pela sua banca de acompanhamento,
iniciando esse processo na próxima semana, e deverá perdurar não por 6 meses – conforme
indicado na solicitação - e sim por um período de no máximo 3 meses, o qual finalizar-se-á
no dia 30 de junho. Até essa data deverá ocorrer defesa da dissertação do referido aluno. 5 A Coordenação recebeu apenas três solicitações: microscópio mini-confocal, sem cotação,
solicitado pelo Prof. Jackson, centrifuga refrigerada, sem cotação, solicitado pelo Prof. Jorge
Amin (este não é credenciado ao PPG, apenas por não possuir alunos sob sua orientação) e
microleitora de fluorescência, UV, VIS, luminescência com cotação por importação direta
(conforme especificado pela PR-2), e solicitado via email pelas Profa. Rosane, Cintia e
Michelle. Após algumas considerações o equipamento “microleitora” foi aprovado por
unanimidade para ser pleiteado pelo PPG-ProdBio. Em contato por email com o Prof.
Rodrigo Nunes (coordenador do PPG-CiAC e membro permanente do PPG-ProdBio) foi
indicado que poderíamos fazer o pedido conjuntamente com a PG coordenada por ele. O
projeto para aquisição da microleitora será redigido pelo grupo que a solicitou inicialmente
(Professores Jackson, Rodrigo, Cintia, Michelle e Rosane). Lembrando que o prazo para
envio da proposta à PR-2 da UFRJ é 07 de abril de 2014. Sem mais, encerra-se a ata
lavrada por mim, Leonardo Paes Cinelli, coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Produtos Bioativos e Biociências.

