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Ao vinte três dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na sala 302,
Polo Novo Cavaleiros - IMMT, foi realizada a quadragésima 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, os professores Leonardo Paes Cinelli (coordenador do PPG-ProdBio)
Nelilma Romeiro, Jackson Menezes, Juliana Montani e Rodrigo Nunes. Inicialmente, o prof.
Leonardo faz um resumo de um email encaminhado pela Pró-reitora Débora Foguel em
16/06/2015 que relata sobre não há previsão para recebimento da verba PROAP devido ao
contingenciamento de repasse, pois a Capes teve seu orçamento limitado a 1/18 nos
primeiros meses do ano. Adicionalmente, o artigo 5 da Portaria 174 foi revogada, ou seja, o
limite de 8 orientandos/orientador caiu. O que vale agora é o número definido pelas
respectivas comissões de área. Entretanto, o limite de participação em, no máximo, 3 PPGs
continua valendo. A reunião do CTC-ES da CAPES ocorreu em 18 e 19 de junho, mas não
temos ainda nenhuma confirmação sobre a Homologação do Doutorado no PPG-ProdBio.
Foi solicitado pelo prof. Leonardo que os alunos de Mestrado tivessem a chance de ser
pareceristas nesta edição da JPE. Contudo foi respondido pela Coordenação do evento que
esse papel caberá somente aos docentes e técnicos. A PR-2 lança a Plataforma SOMOS.
Os dois processos (23079.017315/2015-72 sobre aumento de vagas e dupla entrada e
23079.017314/2015-28 sobre homologação de coordenadores do PPG-ProdBio) que
estavam no CPGP-Macaé foram avaliados e ambos aprovados. O Edital ProInfra 2014 foi
ganho por nós e, segundo informações do Prof. Edison Santana e Ivana Leal, há a
necessidade do coordenador da proposta, Prof. Carlos Rangel, fazer a inscrição na FINEP.
Ocorrerá a Jornada Integrada de PPGs da área da Farmácia do Estado do Rio de Janeiro,
maiores informações no site do PPG-ProdBio. A Profa. Juliana Montani, informa que os
resumos da JPE foram encaminhados para os pareceristas e que o Comitê de ética em
pesquisa do campus foi aprovado pelo CONEP. O Prof. Jackson, solicita o envio de
informações do nosso representante no CEPG ao PPG-ProdBio. A professora Magdalena
Rennó informa que sua aluna, Nayara não vai fazer a 2 banca de acompanhamento da data
devida, pois esta terminando uma parte experimental importante para sua defesa que teve
que sofrer um ajuste e por essa razão, indica o Prof. Marco Antonio como seu co-orientador.
Ao final a professora indica que solicitará afastamento do PPG (licença saúde), pois
realizará procedimento cirúrgico, senda a data provável 12 de julho. O prof. Leonardo Cinelli,
coordenador deste PPG, inicia à reunião, que possui cinco pautas. O primeiro trata da
aprovação da ata da reunião extraordinária que trata do processo seletivo de ingresso
discente 2015-2. Aprovado. O segundo da aprovação do resultado do processo de

credenciamento interno. Aprovado. O terceiro da apreciação do pedido de alteração de data
para defesa do aluno Jobert da Silva. Aprovado. O quarto da apreciação do pedido de
alteração de data para defesa da aluna Rayssa Dias. Aprovado. O quinto a homologação
dos membros para banca de seleção de mestrado 2015-02, sendo os docentes Carlos
Logullo e Cintia Barros para área de alvos terapêuticos e os docentes Nelilma Romeiro,
Paula Abreu e Andrea Souza para a área de produtos bioativos. Aprovado, contudo há a
necessidade da obtenção de mais um avaliador na área de alvos terapêuticos. Sem mais,
encerra-se a ata lavrada por mim, Leonardo Paes Cinelli, coordenador do Programa de PósGraduação em Produtos Bioativos e Biociências.

