ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA
DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ

No vigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte, através de sistema de
videoconferência, realizou-se a reunião extraordinária da Comissão Deliberativa do
PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa, Profª. Lidia Moreira Lima.
Presentes os docentes Eliezer Barreiro, Patrícia Dias e Núbia Boechat, e o representante
discente Tadeu Lima Montagnoli. Na reunião foram discutidos os seguintes pontos: I.
Informes; II. Aprovação da Ata (03-04-20); III. Melhor Tese-Prêmio Capes; IV. Seleção
Especial COVID-19 M e D; V. Pedido de Prorrogação de defesa; VI. Solicitação de
Prorrogação Bolsa PNPD; VII. Situação das Defesas de M e D; VIII. Diversos. No
início da reunião é dado o informe de que a CAPES adiou o envio do relatório da
Plataforma Sucupira. Todos concordaram que esse adiamento deveria ser aproveitado
para inserir dados de 2020 na Plataforma Sucupira e discutir e aprovar o planejamento
estratégico do curso em reunião da Comissão Plena. É informado que a CAPES
prorrogou a bolsa de estudantes no exterior, mas nenhum dos estudantes do PPGFQM
se encontra no exterior. Em seguida, foi informado que, até o momento, não houve
candidatos inscritos no Edital de Doutorado Sanduíche do Programa PrInt. Sobre as
bolsas de pós-graduação, foi comunicado que não há alunos na fila de espera. Existem
disponível para implementação 3 bolsas de mestrado, 1 da demanda social da CAPES e
2 da ação emergencial COVID-19. Quanto as 2 cotas de bolsas de doutorado da ação
emergencial COVID-19, uma foi preenchida. Foi relatado que o setor de bolsas da PR2
informou que as bolsas da ação emergencial não implementadas até junho de 2020 serão
automaticamente devolvidas à CAPES. Em seguida iniciou-se a discussão do assunto da
pauta, aprovação da ATA relativa à reunião remota realizada em 03 de abril do ano
corrente. A exceção da professora Núbia, que relatou não ter lido a Ata e que pediu para
enviar seu voto posteriormente via email, todos os demais foram favoráveis a
aprovação. Em seguida, a coordenadora pediu a Professora Patrícia que relatasse como a
coordenação anterior realizava a seleção das Teses do PPGFQM que seriam
encaminhadas para concorrer ao prêmio de melhor Tese da CAPES. Professor Eliezer
manifestou discordância ao procedimento, afirmando que não cabe ao aluno decidir se
vai ou não participar, a Tese é o do Programa e este deveria enviar as informações
mesmo que não haja o retorno do aluno ao preenchimento do formulário de inscrição.

Foi decidido que este assunto será rediscutido em outra oportunidade pela CD e
posteriormente pela CP. Em seguida discutiram os editais para Processo Seletivo
Especial para Mestrado e Doutorado COVID-19. Considerando que o processo dar-se-ia
totalmente de modo remoto, foi proposta a substituição da prova de escrita por prova
oral para a seleção de mestrado. Quanto a prova de proficiência em inglês foi decido
que no ato da seleção o estudante estaria dispensado de fazer a prova. Porém, uma vez
aprovado na seleção, o estudante teria que fazê-la tão logo as atividades presenciais
fossem restauradas na UFRJ. Desta forma, todos aprovaram os editais internos que
seguiram para divulgação entre o corpo social do PPGFQM. Em seguida apreciaram o
pedido de prorrogação do prazo de defesa de Tese da aluna Patrícia Rolo. Após leitura
da documentação completa enviada pela estudante e de discussão sobre o assunto, foi
decidido conceder a estudante prorrogação de 4 meses para sua defesa, respeitando a
prazo máximo que o PPGFQM tem concedido a outros estudantes de Doutorado em
situação semelhante à da requerente. Foi apreciado a solicitação de prorrogação por 4
meses da bolsa PNPD da Doutora Fabiana Sélos Guerra, que declarou em seu pedido
impossibilidade de cumprir as metas estabelecidas no projeto em fase a paralisação das
atividades presenciais na UFRJ. Após análise o pleito foi concedido. Em seguida,
discutiram o penúltimo tópico da pauta. Professora Lídia historiou a preocupação com
os prazos de defesa de Dissertações e Teses e o impacto eventual gerado para o
PPGFQM. Todos concordaram que seria prudente ter um mecanismo de
acompanhamento das atividades remotas dos estudantes de Pós-graduação do PPGFQM
e ter um levantamento da situação dos laboratórios de pesquisa vinculados ao Programa.
Ficando, portanto, estabelecido a necessidade de se solicitar relatório de atividade
home-office dos estudantes do Programa. Em diversos, a professora Lídia lembrou da
necessidade de implementar as modificações na Ata de aprovação de Teses e
Dissertações, para cumprir decisão anterior tomada pela CD, ainda na gestão da
Professora Patrícia Dias. Não havendo mais assuntos para discussão a reunião foi
encerrada às doze horas e quarenta minutos. E eu, Felipe Carvalho lavrei a presente ata,
que após lida, será aprovada pelos membros da Comissão Deliberativa do PPGFQM
presentes na reunião.

