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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e
trinta minutos, na sala 302, Polo Novo Cavaleiros - IMMT, foi realizada a trigésima sexta
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 Michelle Frazão Muzitano, professora Rosane
Aparecida Ribeiro, professora Juliana Montani Raimundo, professor Edison Luís Santana
Carvalho, a técnica em assuntos educacionais Andréa M. de M. Couto de Oliveira e o
assistente em administração Vinicius Pêgo dos Santos. O prof. Leonardo Cinelli,
coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição da pauta: 1- Aprovação
da ata de 19.11.2015; 2- Homologação do processo seletivo de ingresso discente para
2015-1; 3- Aprovação do calendário das reuniões ordinárias; 4 – Apreciação dos itens
que serão considerados na avaliação do processo de (re)credenciamento do corpo
docente; 5 – Definição do período de recredenciamento, sabendo-se que a avaliação
da CAPES será quadrienal; 6 – Estabelecer condições para a dispensa da revalidação
de diplomas (resolução 02/2013); 7 – Criação de política de concessão de bolsa, em
especial organização/distribuição de bolsas FUNEMAC 2015; 8 – Homologação de
defesas ocorridas; 9 – Procedimentos de avaliação de banca de defesa; 10 Homologação de nomes para Coordenação e vice-coordenação do PPG-ProdBio; 11 –
Indicação de nomes para compor comissão eleitoral; 12 – Responsabilidade acerca do
transporte de banca. Finalizando a composição da pauta, o prof. Leonardo passa para os
informes gerais: a) Repassou informes da Débora Foguel: 1-Informou que o site da Câmara
Técnica de Ética em Pesquisa; 2 – já está em funcionamento o Turnit in, plataforma
acadêmica que permite a identificação de plágios em textos acadêmicos; 3 – não haverá
divulgação do resultado do Prêmio Teses Gilberto Velho; 4 – foi finalizada a pesquisa sobre
o Perfil Socioeconômico dos Pós-Graduandos da UFRJ; b) edital 11/2014 de compra de
leitora de microplacas (23079.035868/2014-26); c) edital de equipamentos do fim de 2014,
prazo expirou e não houve nenhuma submissão; d) portaria CAPES 174/2014, define as
categorias docentes dos programas; f) será divulgado calendário interno para submissão de
projetos do CT-INFRA 2014. Finalizados os informes passou-se aos pontos de pauta: 1 –
Apreciação da ata da reunião de 19/11/2014, aprovada. 2 – Homologação do resultado do
processo seletivo de ingresso discente de 2015-1, aprovado. 3 – Calendário de reuniões
ordinárias de 2015, foi deliberado que ocorreriam sempre na terceira terça-feira de cada
mês, a saber: 17/03, 14/04 (antecipado em virtude de feriado em 21/04), 19/05, 16/06,
21/07, 18/08,15/09, 20/10, 17/11, 15/12. 4 – Apreciação dos itens que farão parte da
avaliação do processo de (re)credenciamento do corpo docente, o prof. Leonardo informou
que a quantificação dos itens ficou a cargo do prof. Jackson, no entanto ainda não havia
sido entregue. A profa. Michelle solicitou que fosse divulgada com os demais professores do
PPG, a proposta de critérios. Ficou acordado que a planilha seria enviada por e-mail
posteriormente. 5 – Definição do período de recredenciamento, sabendo-se que a avaliação
da CAPES será quadrienal. Foi deliberado que haveria um recredenciamento interno ainda
em 2015 e um outro para aceite de candidatos externos no fim de 2016. 6 – Estabelecer
condições para a dispensa da revalidação de diplomas (resolução 02/2013), foi deliberado
que seria mantido o disposto na referida resolução, a saber:

“Art. 1º....
§6º No caso de diploma obtido no exterior, a Comissão Deliberativa do Programa poderá
dispensar, conforme critérios e procedimentos definidos pela própria Comissão, a exigência
de revalidação formal.
§ 7º A dispensa de que trata o § 6º deste artigo não se aplica aos programas de pós‐
graduação em áreas cujas condições de acesso sejam definidas por normas de Conselhos
profissionais”.
7- foi deliberado que as bolsas da CAPES e FAPERJ, que tem duração de 24 meses, são
prioritárias
aos
alunos
ingressantes
e
bolsas
FUNEMAC
que
historicamente possui Edital de seleção para Bolsas de pós-graduação anual
com pagamento de 9 cotas/ano e numero indeterminado de bolsas deverá ocorrer
privilegio ao(s) bolsista(s) da mesma Agencia de Fomento do ano anterior.
Caso ocorra excesso de bolsas os alunos recém-matriculados (aqueles que
prestaram o ultimo processo seletivo) deverão receber essas bolsas de acordo
com sua ordem de classificação. Entretanto, caso o numero de bolsas
oferecida pela agencia de fomento seja inferior ao recebido no ano anterior
deverá ocorrer privilegio ao(s) bolsista(s) da mesma Agencia de Fomento do
ano anterior, levando em consideração para a distribuição dessas bolsas a
ordem de classificação da seleção que fez com que eles obtivessem o mérito
da bolsa, e os demais alunos ficarão sem bolsa ate que uma nova seja
liberada respeitando a ordem de classificação do processo seletivo vigente.
8 – Foi homologada a seguinte defesa ocorrida em fevereiro de 2015:
Nº
ata
28

Data

Aluno

09
de
fevereiro de
2015

Théo
Miranda
Aguilera
Campos

de

Orientador
Principal
Moisés
Marinho
Cavalcante

Título da dissertação
C.

Avaliação da atividade antitumoral e antiinflamatória de substâncias húmicas a
ácidos húmicos em linhagem C6 e U87 de
glioma de rato em macrófagos RAW 264.7

9 – Procedimentos de avaliação de banca de defesa. Ficou definido que o formulário de
indicação de banca sofrerá algumas adaptações e serão estipulados novos critérios para a
indicação dos membros. Será definido pela, comissão que avalia as bancas, um calendário
de reuniões para analisar as bancas propostas, será mensal e em data anterior à reunião
ordinária do PPG-ProdBio, que por sua vez, apreciará o parecer elaborado pela comissão.
10 – Homologação de nomes para Coordenação e vice-coordenação do PPG-ProdBio, após
um breve debate concluiu-se que este ponto seria atendido no ponto seguinte que era
compor uma comissão eleitoral. 11 – Indicação de nomes para compor comissão eleitoral,
após debate, foram voluntários: a profa. Juliana Montani e o técnico Vinicius Pêgo, seus
nomes foram aprovados como comissão eleitoral. 12 – Responsabilidade acerca do
transporte de banca. O prof. Leonardo, relatou que secretaria do PPG têm tido dificuldade
de agendamento de transporte e local para realização de defesas de dissertação dos
mestrandos, nos casos em que há seguidas alterações de datas. A fim de sanar os
problemas ocasionados por essas mudanças, propôs que o agendamento inicial de
transporte e local ficariam a cargo da secretaria do PPG, no entanto, alterações seriam de
responsabilidade do orientador de realizar novos agendamentos tanto de transporte, quanto
local de realização da defesa. A proposta foi aprovada. Sem nada mais a tratar, o prof.
Leonardo Paes Cinelli deu por encerrada a reunião às doze horas e quinze minutos. Eu,
Vinicius Pêgo dos Santos, para constar, lavrei a presente ata e a mesma vai assinada por
mim, ____________________________ e pelo professor Leonardo Paes Cinelli,
coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Produtos Bioativos
e
Biociências________________________________.

