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 setembro 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, Patrícia Dias Fernandes e o representante discente
Tadeu Montagnoli. Foi dado início à reunião para discussão da seguinte pauta. (1)
Informes. a) Ofício circular encaminhado pela CAPES sobre as Bolsas PNPD.
Permanece suspensa a substituição de bolsas de pós-doutorandos. Por enquanto, o
sistema está habilitado somente para alterações. As substituições ocorrerão no início do
ano de 2021, mas o mês ainda é incerto. b) Seleção de ingresso no PPGFM. Não
haverá seleções outras seleções extraordinárias em 2020. As seleções ordinárias para
ingresso do Mestrado e Doutorado do PPGFQM ocorrerão em janeiro de 2021. c)
Programa de qualificação institucional (PQI). O
OFÍCIO
Nº
23079.0339/2020 comunica a suspensão do Programa de Qualificação Institucional –
PQI, no modelo instituído pela Portaria nº 7555 de 29/08/2017. Dessa forma, o repasse
de verbas para os Programas de Pós-graduação que aderiram ao PQI fica
impossibilitado, devido às restrições orçamentárias impostas à Universidade. d) Minisimpósio virtual do ICB. Foi informado que haverá uma reunião com a Diretoria
Adjunta de Pesquisa do ICB para discutir as ações a serem realizadas durante o
simpósio virtual do ICB, ainda, em comemoração aos 50 anos do Instituto. d) Diretório
de grupos de pesquisa do CNPQ. Dada a exclusão de grupos de pesquisa do diretório
do CNPQ e os erros no sistema para cadastramento de novos grupos, a PR-2 está
tentando, junto ao FOPROP e em ofício direcionado ao CNPq, que sejam retirados dos
editais vigentes a exigência de certificação de grupos de pesquisa, para elegibilidade das
propostas aos editais recentemente lançados pelo CNPQ. e) SEI. A coordenadora
propõe que todas as solicitações de banca de defesa passem a ser realizadas pelo SEI, a
partir de 15 de outubro, de modo a atender a demanda de informatização dos processos
que tramitam na Universidade, assim como já discutido em reunião da Congregação do
ICB. Professores externos e os alunos do Programa poderão se cadastrar para utilizar o
sistema SEI. (2) Aprovação da ata da última reunião. A Ata da reunião de
10/08/2020 foi aprovada por unanimidade. (3) Aproveitamento de créditos. O pedido
de aproveitamento de créditos (510 horas) da aluna Marilia Oliva Gandi foi
homologado. (4) Apreciação de banca de Projeto de Tese. A banca proposta para o
Projeto de Tese do aluno Pedro Azalim foi aprovada ad referendum pela Profª Lídia e
homologada pela CD. A banca proposta para o Projeto de Tese da aluna Cheyene
Almeida Celestino Menozzi foi aprovada por unanimidade. 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.

