
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No nono dia de março de dois mil e vinte às dez horas, na sala 45E, 1º andar do CCS, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou-se a reunião ordinária da Comissão 

Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa, Profª. Lidia 

Moreira Lima. Presentes os docentes Patrícia Dias Fernandes, Eliezer Barreiro, Núbia 

Boechat e Josiane Neves e o representante discente Raquel Costa da Silva. Na reunião 

foram discutidos os seguintes pontos: (1) Informes, (2) Aprovação de Banca de Exame 

de Conhecimentos Gerais, (3) Aproveitamento de Carga Horária, (4) Solicitação de 

Prorrogação de prazo de Defesa; (5) Edital PrInt, (6) Seleção de Bolsista Nota 10. Em 

informes, a coordenadora comentou sobre a situação do processo seletivo extraordinário 

para Mestrado, relatou as informações obtidas no seminário UFRJ-Fiocruz: auto 

avaliação, planejamento estratégico e sistema de egressos. Informou sobre a suspensão 

do Programa de Qualificação Institucional (PQI; Ofício Nº 23079.0076/2020) e sobre os 

novos critérios para distribuição de bolsas CAPES (Portaria nº 20, de 20 de fevereiro de 

2020. Em seguida, foi discutida a Banca sugerida para o Exame de Conhecimentos Gerais 

da estudante Débora de Souza S. Costa.  A Banca foi aprovada. Ato seguinte foi aprovado 

o aproveitamento de créditos solicitado pela estudante Paula de Aquino Soeiro da Silva. 

O item 4 da pauta foi retirado da Discussão por insuficiência de documentação. 

Introduzindo a discussão sobre o Edital PrInt, a coordenadora lembrou que com os cortes 

ao Projeto várias modalidades de bolsas solicitadas pelo PPGFQM não foram atendidas. 

A cota anual do PPGFQM, em âmbito do Projeto PrInt, inclui 3 bolsas de doutorado 

sanduíche, com seis meses de duração, e 1 bolsa de Professor Visitante Estrangeiro, com 

três meses de duração. Discutiu-se a melhor maneira de utilização das bolsas disponíveis, 

respeitando a janela de seleção de bolsista divulgada pela PR2. Em seguida foram 

discutidos as normas e cronograma para elaboração de edital PrInt do PPGFQM 

(Doutorado Sanduíche). Foi decidido que o edital será construído usando as mesmas 

diretrizes para seleção de candidatos a bolsas PrInt (modalidade Doutorado Sanduíche) 

definidas pela PR2; e será divulgado em 16 de março do ano corrente. Em seguida, o 

último assunto de pauta foi discutido, a saber: seleção interna para bolsistas MSc-10 e 

DSc-10 da FAPERJ. A coordenadora informou que foram recebidas duas candidaturas 

para bolsa Mestrado Nota-10 e duas outras para a bolsa Doutorado Nota-10. Lembrou 

que, como previsto no Edital, a seleção do candidato dar-se-ia pela análise comparativa 

dos currículos e histórico escolar dos estudantes inscritos. Em seguida passaram a 

avaliação dos CVs e históricos dos candidatos. Para a bolsa MSc-10 concorreram os 

estudantes Lorrane de Souza Chaves e Rennan Papaleo Paes Leme. Por apresentar maior 

coeficiente de rendimento escolar acumulado (CR) e duas publicações em revistas 

internacionais de alto índice de impacto, o candidato Rennan Leme foi selecionado em 

primeiro lugar. Para a bolsa DSc-10 concorreram os candidatos Lívia de Melo Feitosa e 

Pedro de Sena M. Pinheiro. Ambos candidatos têm coeficiente de rendimento escolar 

máximo (CR=3,0) e excelente produção científica, inclusive como primeiros autores. 

Entretanto, o estudante Pedro de Sena foi indicado em primeiro lugar por apresentar 8 



artigos científicos (três como primeiro autor), 1 depósito de patente e experiência no 

exterior, através de Doutorado Sanduíche. Não havendo mais assuntos para discussão a 

reunião foi encerrada às 11 horas e vinte minutos. 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. 


