
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e vinte às dez horas, por 

videoconferência, realizou-se a reunião ordinária da Comissão Deliberativa do 

PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa Profª. Lidia Moreira Lima. 

Presentes os docentes Núbia Boechat, Patricia Dias e o representante discente Tadeu 

Montagnoli. Foi dado início à reunião para discussão da seguinte pauta. 1) Informes. 

(a) O PPGFQM não foi contemplado pelo edital de bolsas do CNPq, significando que as 

duas bolsas ocupadas pelos estudantes Lucas Franco e Pedro Azalim não serão 

renovadas após suas defesas. (b) Foi divulgado o resultado do apoio aos Programas de 

Pós Graduação Stricto Sensu do Estado do Rio de Janeiro e o PPGFQM foi 

contemplado. Agora existem 2 projetos aprovados aguardando liberação de recursos, o 

relativo ao Edital de 2019 e outro relativo ao edital 2020. (c) Próxima reunião da CD foi 

marcada para 11 de janeiro de 2021, e a CP será realizada em seguida, no dia 12 de 

janeiro de 2021. (d) PR2 e CEPG se pronunciaram sobre as novas regras para 

adiamento de prazo de defesa para os alunos da pós-graduação. (2) Homologação de 

aproveitamento de créditos. O pedido da aluna Mayara Romanelli Amorim foi 

homologado. Já o pedido do aluno Joaquim Jaime Picardo  foi aprovado por 2 votos 

favoráveis e 1 abstenção. (3) Aprovação da ata do dia 16/11/2020. A ata foi aprovada 

com uma abstenção (Profª Patricia Dias que justificou sua abastenção por não ter 

participado da referida reunião). (4) Apreciação de bancas. (a) A banca proposta para a 

Defesa de Jornal de Dados do aluno João Pedro Barros de Paiva foi aprovada por 

unanimidade. (b) A banca de Defesa de Dissertação da aluna Aline de Oliveira Pontes 

Cardoso foi aprovada por unanimidade. (5) Prorrogação de Bolsa. O pedido da aluna 

Patricia Ribeiro de prorrogação de bolsa FAPERJ por quatro meses foi aprovado. Profª 

Lídia lembrou que a FAPERJ anunciou a concessão de prorrogação por apenas 3 meses. 

(6) Um novo item foi adicionado, com anuência dos presentes, à pauta da reunião: 

coordenação do biotério da farmacologia. Foi lembrado que não há um responsável 

pelo biotério da Farmacologia, desde o falecimento do Prof. Roberto Takashi. Após 

discussão foi decidido que a Professora Patrícia Dias seria a indicação do PPGFQM 

para assumir a coordenação do biotério.   (7) Diversos. Foi lembrado a realização do I 

simpósio virtual de integração acadêmica do PPGFQM a ser realizado nos dias 15 e 16. 

Profª Lídia pediu para aqueles que não pudessem participar que contribuíssem 

auxiliando na divulgação do Simpósio. E eu, Felipe Carvalho Novaes lavrei a presente 

ata, que após lida, foi aprovada pelos membros da Comissão Deliberativa do PPGFQM 

presentes na reunião e segue assinada pela coordenadora do PPGFQM. 


