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Aos catorze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às
nove horas e trinta minutos, na sala 302, Polo Novo Cavaleiros IMMT, foi realizada a trigésima oitava 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: 1Aprovação da ata de 17.03.2015; 2- Política de concessão
de

bolsas

(considerações

finais);

3

–

Tabela

de

recredenciamento; 4 – Assuntos acadêmicos – Michelle
Kizuka; 5 – Diligência de visita referente à proposta do
doutorado; 6 – Homologação de defesas de dissertação; 7 –
Aprovação de modelos de cartas (carta do revisor com
parecer sobre manuscrito e carta do revisor para liberação
de defesa); 8 – Assuntos gerais. O prof. Jorge Moraes, relator

302

dos pedidos de trancamento e troca de orientador de Michelle
Kizuka, solicita que o ponto 4 seja alterado para o ponto 2, pois
ele terá que sair antes do término da reunião para ministrar
aula; o pedido foi aprovado. Finalizando a composição da pauta,
o prof. Leonardo submete para aprovação, pedido de voz feito
pelas alunas Bianca Barros da Costa, Jéssica Lopes D'Dego e
Thamyris Almeida Moreira, foi aprovado por unanimidade. O
Prof. Leonardo iniciou os informes: 1- agradecendo o trabalho
realizado pela Profa. Michelle Muzitano e pelo Prof. Edson
Santana referente ao PRO-INFRA 2014. 2- Informando que a
Secretaria do PPG realizará atendimento ao público de 9:30h às
12h e de 13:30h às 16:30h. 3- A comissão que faz a análise de
bancas de defesa criará um e-mail para receber as solicitações.
Encerrados os informes da presidência, foi dado início aos
informes dos membros. A Profa. Juliana Montani informou que
os recursos ganhos no primeiro CT-INFRA, serão devolvidos à
FINEP, uma vez que a UFRJ não cumpriu sua parte no
compromisso para a construção do prédio de pesquisa.
Encerrados os informes dos membros, foi aberto para informes
dos convidados. As alunas Bianca Costa, Jéssica Lopes e
Thamyris Moreira, explicaram que não se tratava exatamente de
um informe e sim um pedido para uso de recurso PROAP
destinado ao custeio de inscrição, passagem e auxílio viagem
de alunos do ProdBio, que esses pedidos fossem analisados
por uma comissão mista. Finalizados os informes, passou-se
aos pontos de pauta: 1 – Apreciação da ata da reunião realizada
em 17.03.2015, aprovada. 2 – Assuntos acadêmicos – Michele
Kizuka, parecer aprovado com uma abstenção. Pedido de
trancamento e troca de orientador foram indeferidos. 3 – Política

de concessão de bolsas FUNEMAC: finalizando discussões
realizadas em reuniões anteriores, definiu-se que as bolsas
disponibilizadas pela FUNEMAC serão usufruídas, pelo aluno,
por 2 períodos, no ano de ingresso e no ano seguinte, quando
aplicável. 4 – Tabela de recredenciamento, o prof. Leonardo
iniciou dizendo que essa tabela já vem sendo trabalha por email, foram feitas várias contribuições e que daria continuidade
ao já realizado eletronicamente. Os itens da avaliação foram
sendo discutidos um a um, em determinado momento
identificou-se que alguns deles seriam aplicáveis, somente
àqueles que já fazem parte do PPG-ProdBio, em seguida foi
deliberado

que

candidatos

ao

credenciamento

e

pré-

credenciados teriam atribuídos nota zero nesses itens. A seguir,
foi deliberado que deveria ser estabelecida uma pontuação
mínima e quem não obtivesse o mínimo seria descredenciado
do Programa. Às12h15min a reunião foi interrompida pois os
presentes teriam que se ausentar, os pontos restantes seriam
retomados na próxima reunião. Sem nada mais a tratar, o prof.
Leonardo Paes Cinelli deu por encerrada a reunião às doze
horas e vinte 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

Biociências________________________________.
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