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Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e
trinta minutos, na sala 302, Polo Novo Cavaleiros - IMMT, foi realizada a trigésima quinta
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), professora Juliana Montani Raimundo, professora Rosane
Aparecida, Profa. Paula Alvarez Abreu, Prof. Jackson Menezes e a representante discente
Evelyn Mendonça Reis. O prof. Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião,
relatando a composição da pauta: 1- Aprovação da ata 17.09.2014; 2- Homologação da
Banca de defesa pelo CEPGuinho, 3- Homologação dos nomes que compõem as
comissões responsáveis pela elaboração do edital de seleção de ingresso 2015-1 e
avaliadores do processo seletivo, 4- Homologação edital do processo seletivo de ingresso
para discentes do Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências
(mestrado Acadêmico), 5- Homologação do resultado da prova de proficiência em Inglês, 6Oferecimento de Disciplina para 2015-1 e 7- Informes e assuntos gerais. Finalizado a
composição da pauta, o prof. Leonardo passa para os informes gerais: A) A técnica em
assuntos educacionais Andréa M de M Couto de Oliveira esta em um curso em Criciúma
voltado para o preenchimento dos dados/produção das PG solicitados anualmente pela
CAPES, conhecido como COLETA CAPES. Esse curso tem ênfase no publico de
secretárias dos PPGs. Sua ida foi financiada pela PR-3. B) Houve uma reorganização de
espaços no IMMT. Com isso, vamos permanecer com as salas que hoje são a secretaria e a
sala de aula e, adicionalmente, ganhamos a sala que era o gabinete do Prof. Moises
Marinho (sala ao lado da entrada da nossa sala de aula). A ideia é que esse novo espaço
sirva de sala para o Coordenador do PPG e com a saída do Coordenador da secretaria
abrirá espaço para a recepção de mais um técnico para auxiliar nas demandas
administrativas do PPG. A vinda de mais um técnico para o PPG foi solicitada,
informalmente atendida, mas não concretizada pela ida desse funcionário para a função de
chefe de gabinete da Direção do Campus. C) Não houveram encaminhamentos para a
formação de colaboração cientifica com a UFJF. D) O processo do aluno Théo de Miranda
está em posse do CPGP-Macaé (CEPGuinho) para avaliação. E) Há diversos alunos que
ainda não entregaram documentação para solicitação do diploma. Todos foram avisados por
email de suas pendências e seus respectivos orientadores foram copiados na mensagem. A
saber são: Lupis Ribeiro Gomes Neto, Tainá Correa Atella, Valdir Braz da Silva Neto, Maíra
Barcellos Marini, Luciana da Costa Nogueira, Klébea Moreira Carvalho, Marta Correa
Ramos Leal, Taísa Fortes Santos, Marlon Heggdorne de Araujo, Regina Célia Alves
Celestino, Daniele das Graças dos Santos, Jeniffer Pereira da Cruz Gonçalves, Adriany
Cristina Marques e Luís Fernando Paula de Azevedo. F) Os alunos bolsistas FUNEMAC
constantemente reclamam da falta de frequência no pagamento das bolsas. Esse assunto
foi pauta de reunião do Coordenador do PPG com a Superintendente Acadêmica da
FUNEMAC. Foi explicado que essa situação esta sendo regularizada, mas depende
necessariamente do repasse de recursos para que ocorra a execução do pagamento. G)
Com a finalidade estratégica de estreitarmos os laços com o Município de Macaé e termos

maior pontuação em um item avaliado pela CAPES (inserção regional) foi sondado se
haveria necessidade/interesse por parte da FUNEMAC em que esse PPG abrisse editais
específicos para servidores municipais. Inicialmente, a ideia foi bem aceita pela a
Superintendente Acadêmica e esse assunto seria levantado em reunião dessa Instituição.
Ficou acordado entre as partes que em breve eles nos dariam respostas. H) Até o momento
não tivemos resposta sobre o pedido de Doutorado do PPG. I) O calendário acadêmico de
2015 já foi disponibilizado no site. J) O atual chefe do Setor de Infraestrutura do campus
Macaé, Sr. Glaube Santos informou, por meio de memorando (número 13/2014) que só
haverá liberação de chaves para discentes formalmente chancelados pelos docentes. L)
Houve uma convocação do Magnifico Reitor com pauta sobre pesquisa do PPG-ProdBio.
Foram evidenciadas nossas qualidades, inclusive a perspectiva de Doutorado no PPG, e
apontadas como demanda: mais funcionário, mais bolsa e mais espaço. M) Parabenizamos
os professores Jackson Menezes e Kelse Tibau por terem sido agraciados com a bolsa
JCNE FAPERJ. N) Foi solicitada à Coordenação de Pesquisa do Campus Macaé que
organizasse um curso PUBLICASSE para o nosso Campus. O) Foi solicitado pelos docentes
do PPG que houvesse a divulgação do edital de seleção de mestrado assim que possível.
Finalizado os informes gerais, passa-se para as considerações pertinentes aos pontos de
pauta:
1- Aprovação da ata 17.09.2014: Aprovada 4 aprovações e 1 abstenção.
2- Homologação da Banca de defesa pelo CEPGuinho: Foi sugerido que esse ponto
fosse retirado de pauta para que houvesse maior esclarecimento sobre o tema.
3- Homologação dos nomes que compõem as comissões responsáveis pela elaboração
do edital de seleção de ingresso 2015-1 e avaliadores do processo seletivo: Foram
homologados os nomes dos professores Leonardo Paes Cinelli e Rodrigo Nunes e
como discente da Evelyn Reis. Os avaliadores são: Rosane A. Ribeiro, Kelse T.
Albuquqerque, Angélica R. Soares, Michelle F. Muzitano, Jackson de S. Menezes,
Juliana Montani Raimundo e a discente Tamillis F. de Oliveira.
4- Homologação edital do processo seletivo de ingresso para discentes do Programa de
Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências (mestrado Acadêmico):
Aprovado por unanimidade.
5- Homologação do resultado da prova de proficiência em Inglês, realizada em
02/10/2014: A aluna Jéssica Lopes D' Dego esta habilitada e os demais alunos
listados a seguir não obtiveram habilitação: Carolina Augusta de Barros Silva,
Danielly da Fonte Carvalho Martins, João Paulo Albuquerque de Araujo, Michelle
Kizuka Pereira de Faria e Nayara Peixoto Nocchi Carneiro. A todos os alunos e seus
respectivos orientadores foi encaminhado um email os notificando e ressaltando a
possibilidade de abrir recurso.
6- Oferecimento de Disciplina para 2015-1: As disciplinas de orientação científica I e II,
Seminários I e II serão oferecidas aos alunos. As demais disciplinas serão
encaminhadas por email.
Sem mais, encerra-se a ata lavrada por mim, Leonardo Paes Cinelli, na qualidade de
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos e Biociências.

