ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No décimo dia do mês de agosto 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 Fernandes e o representante discente Tadeu Montagnoli. Foi
dado início à reunião para discussão da seguinte pauta. (1) Informes. a) Edital PrInt.
Foi informado o encerramento do edital para bolsas Doutorado Sanduíche do Projeto
PrInt em 07/08/2020, novamente sem candidatos inscritos. Não há mais possibilidade de
relançamento deste edital em 2020, como consequência será o terceiro ano consecutivo
que o PPGFQM não utilizará as três cotas anuais que tem direito. b) Foi informado que
não há fila de espera de bolsas no PPGFQM, mas há duas bolsas de Mestrado
disponíveis para implementação imediata. Entretanto, a coordenadora informou que não
abrirá uma seleção extraordinária, uma vez que os potenciais candidatos estão
represados na graduação, devido a impossibilidade de concluírem seus cursos durante a
pandemia da COVID-19. c) Bolsas Nota 10 FAPERJ. Foi lembrado que em março de
2020 houve a seleção para um candidato à Bolsa de Doutorado Nota 10 e outro para à
Bolsa de Mestrado Nota 10 da FAPERJ. A coordenadora informou que na ocasião a
implementação da bolsa de doutorado foi feita com sucesso, enquanto a bolsa de
mestrado não foi implementada. Dessa forma, considerando a nova janela aberta pela
FAPERJ para Bolsas Nota 10, a coordenação fará a indicação do mestrando Rennan
Papaleo, selecionado em março do ano corrente. d) Chamada de CNPQ aberta. Há
Edital do CNPQ aberto para pedidos de bolsas de Mestrado e Doutorado. A
coordenação se comprometeu em enviar o projeto pelo PPGFQM. e) Planejamento
estratégico do Programa. Foi informado que a portaria de nomeação da comissão que
irá reestruturar a grade curricular do PPGFQM, foi publicada. A comissão será
composta pelos Professores Patrícia Dias Fernandes, Gilda Neves e Carlos Alberto
Manssour Fraga e pelos discentes Heber VictorTolomeu e Mayara Amorim Romanelli
Ferreira, e será coordenada pela Profª Lídia Lima. A comissão trabalhará de modo a
atender as modificações nas disciplinas previstas no planejamento estratégico do
PPGFQM e nas sugestões e críticas dos discentes em reunião realizada sobre o tema
com a coordenação do Programa. f) Protocolo de retorno às atividades de pesquisa
do ICB. O representante discente Tadeu relatou que fez uma reunião com os discentes
do PPGFQM para discutir o protocolo de retorno às atividades dos laboratórios de
pesquisa do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB), proposto pelo grupo de trabalho
presidido pelo Diretor Adjunto de Pesquisa e Pós-graduação (Profº Carlos Alberto M.
Fraga) e aprovado em reunião de congregação. A coordenadora comprometeu-se a
enviar as sugestões e observações dos discentes ao Presidente do grupo de trabalho.
(2) Aproveitamento de Créditos. Os pedidos dos alunos Marcelo de Oliveira Cesar
(420 horas), Pedro de Sena Murteira Pinheiro (825 horas), Daniela Rodrigues de
Oliveira (555 horas) foram aprovados.

(3) Banca de Jornal de Dados. Foi apreciado a composição de Banca proposta para a
defesa de Jornal de Dados da aluna Pâmella Dourila Nogueira Souza. De forma
unânime foi manifestada a preocupação com a eventual endogenia gerada pela sugestão
do nome da Profª Lucienne Morcillo para compor a Banca. Dessa forma, a Banca foi
aprovada condicionada a substituição do nome da Profª Lucienne. A coordenadora
aproveitou a oportunidade para pedir que todos se comprometam em diversificar, o
máximo possível, os membros de Bancas do PPGFQM, priorizando membros externos,
particularmente externos à UFRJ. Lembrou que a possibilidade de defesas por
videoconferência facilita essa nova realidade, antes dificultada por dificuldades
orçamentárias para custear a participação de docentes de outros estados.
(4) Bancas de Defesa de Projeto de Tese. As bancas propostas para as defesas de
Projeto de Tese dos alunos Marcelo de Oliveira Cesar e Andressa Paula de Oliveira
foram apreciadas e aprovadas.
(5) Banca de Defesa de Tese de Doutorado. A banca examinadora proposta para a
defesa de Tese da estudante Débora de Souza dos Santos Costa foi apreciada e
aprovada. Enquanto, a banca proposta para a Defesa de Doutorado aluna Aline Leal
Cortes foi indeferida. A justificativa para o indeferimento foi a existência de
publicações conjuntas entre o orientador e um dos membros efetivos da banca e com o
suplente externo indicado. Após mudanças necessárias a Banca será novamente
apreciada pela CD. 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.

