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Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta
minutos, na sala 302, Polo Novo Cavaleiros - IMMT, foi realizada a trigésima sétima 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 Cintia Monteiro de Barros, professora Juliana
Montani Raimundo, professor Maximiliano da Silva Sangoi, professora Nelilma Correia
Romeiro a técnica em assuntos educacionais Andréa M. de M. Couto de Oliveira. O prof.
Leonardo Cinelli, coordenador deste PPG, inicia à reunião, relatando a composição da
pauta: 1- Aprovação da ata de 24/02/2015; 2- Homologação resultado da eleição

para coordenação; 3- Homologação das dissertações; 4-Normas para
composição das bancas de dissertação; 5-Prorrogação de prazo para defesa
da aluna Ana Paula Moreira; 6- Informes e Assuntos Gerais. Considerações
sobre os pontos da pauta: 1- Após a leitura da ata de 24/02/2015, constata-se uma
única divergência no tocante a concessão de bolsas FUNEMAC aos mestrandos.
Decide-se contactar todos os presentes da última reunião visando fazer transcrição
(reunião/ata) mais precisa possível. Assim, delibera-se reanalisar este ponto de
pauta e postergar a aprovação da ata para a próxima reunião; 2- Como é do
conhecimento de todos, apenas uma chapa inscreveu-se como candidata para
concorrer aos cargos de coordenação do Programa de Pós-Graduação em Produtos
Bioativos e Biociências, a saber: Prof. Dr. Leonardo P. Cinelli (Coordenador) e Profa.
Dra. Paula Alvarez Abreu (Vice-coordenadora). Após escrutínio, a chapa única
composta pelos professores supracitados foi declarada eleita, com o seguinte
resultado: Professores (06 votantes) – 100% a favor. Técnico administrativos (02
votantes) – 100% a favor. Alunos (01 votante) – 100% a favor. Por unanimidade foi
aprovado o resultado da eleição, o qual será enviado ao Colegiado deste Campus
para ciência e posterior homologação no CEPG. 3- Homologam-se o resultado das
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Título da Dissertação
Avaliação da Adiposidade visceral e receptores
hipotalâmico de orexinas e insulina em fêmeas wistar
tratadas com dieta hiperlídica e submetidas a exercício
aeróbico intervalado.
Efeito da suplementação de cálcio sobre a morfologia
de adipócitos retroperitoneal e receptor hipotalâmico de
insulina em ratas alimentadas com dieta hiperlipídica.
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4- As professoras Juliana Montani e Cíntia Monteiro, integrantes da comissão
responsável pela análise da composição das bancas de dissertações, definiram um
calendário específico para analisar e/ou aprovar os componentes das bancas em
referência. Seguem datas das reuniões: 07/04/2015, 07/05/2015, 08/06/2015,
07/07/2015, 07/08/2015, 09/09/2015, 07/10/2015, 09/11/2015, 07/12/2015,

08/02/2016. Assim o formulário específico para este fim, respondido na íntegra, deve
ser encaminhado para a comissão, até 01 (um) dia útil antes da data da reunião, via
e-mail (cabdprodbio@gmail.com ), Caso contrário, a análise será efetuada, somente,
na próxima reunião agendada. Menciona-se também, a importância de incluir, no
formulário específico para banca da defesa, varias indicações como áreas de
conhecimento e outras instruções que estão detalhadas no formulário em questão.
Após algumas considerações, aprova-se por unanimidade, todas as alterações e/ou
complementações citadas neste item da pauta. 6- A profa. Juliana Montani
orientadora da aluna Ana Paula Moraes solicita que a defesa, de dissertação da
aluna supracitada, seja prorrogada para o final do mês de abril deste ano, em virtude
de alguns problemas ocorridos na fase de experimentações. Aprova-se a
prorrogação de prazo. 7- Finalizando a reunião, o prof. Leonardo informa que este
PPG participará do projeto “CT INFRA – 2014”. A profa. Michelle Muzitano será a
responsável pela condução da proposta, com a solicitação de um cromatógrafo
líquido de alta eficiência acoplado ao espectrômetro de massas. Ressalta-se ainda
que o PPG-CIAC irá apoiar o projeto supracitado. Sem nada mais a tratar, o prof.
Leonardo Paes Cinelli deu por encerrada a reunião às onze horas e quarenta
minutos. Eu, Andréa Maria de Melo Couto de Oliveira, técnica em Assuntos
Educacionais, 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________________________________.

