
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No vigésimo quinto dia de novembro de dois mil e dezenove, 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 e Eliezer 

Barreiro, e o representante discente Tadeu Montagnoli.  

Na reunião foram discutidos os seguintes pontos: (1) Informes, (2) Calendário da 

seleção de Mestrado e Doutorado, (3) Aprovação de bancas de Exame de 

Conhecimentos Gerais.  

Nos informes, a Profª Patrícia relata sua participação na reunião do dia 19/11/19, 

convocada pela reitoria para tratar do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Foi resolvido que será discutido pelo CONSUNI um PDI provisório. O resultado será 

divulgado em dezembro.  

Em seguida, foram propostas as datas para a próxima seleção de mestrado e de 

doutorado do PPGFQM. Foi resolvido que o credenciamento ficaria aberto de 27/11 

até 04/12/19. Nos dias 5 e 6/12 deverão ser entregues os pareceres discutidos na 

Comissão Plena já agendada para o dia 09/12/19. A publicação do edital deverá ser 

feita entre os dias 10/12/19 e 13/12/19. Dia 10/12 o edital deverá ser enviado por e-mail 

para a reitoria para que o setor competente resposta com o número da publicação no 

DOU. O edital já alterado devidamente (com datas c corretas e número de DOU) deverá 

ser levado até a reitoria ainda nesse prazo. O início das inscrições no processo seletivo 

foi agendado para os dias 16/12 a 20/12/19, sendo interrompido por causa do recesso 

oficial da universidade, e retomado 06/01/20 a 13/01/20. A seleção de doutorado 

ocorrerá nos dias 21 e 22/01/20, e a seleção de mestrado ocorrerá nos dias 22, 23 e 

24/01/20. O resultado da seleção será divulgado oficialmente dia 27/01/20. Todos 

votaram a favor do cronograma. 

Prof Eliézer pede um esclarecimento sobre a pauta da Comissão Plena do dia 9/12/19. 

Profª Lídia informa que haverá a discussão sobre o novo formulário da pós-graduação. 

Prof Eliézer sugere um comunicado prévio sobre de que forma a reunião será 

conduzida, para que sejam evitados desconfortos entre os presentes e para que se tenha 

uma reunião o mais organizada possível (por exemplo, mencionando claramente o 

tempo de apresentação, tempo máximo de fala e etc).  

Profª Patrícia também pede esclarecimento sobre se serão realizadas CDs em janeiro e 

fevereiro. Profª Lídia informa que é possível realizar uma CD única em janeiro. Ela 

também informa que será avisado previamente que em fevereiro não haverá CD, e que 

alunos que quiserem realizar defesas em datas próximas a essa deverão submeter seus 

pedidos de aprovação a essa CD única de janeiro. 



 

Em seguida, passa-se para o novo item da pauta, que diz respeito às aprovações de 

banca. As bancas de Jornal de Dados das alunas Bárbara Figueira Gomes e Mayara 

Amorim Romanelli Ferreira foram aprovadas. Também foi aprovada a banca de Projeto 

de Tese de Doutorado da Marina de Moraes Carvalho. Também foram sugeridas 

modificações para a ata da reunião do dia 11/11/19. 

Na seção Diversos, a Profª Lídia comenta que ficou decepcionada com o baixo número 

de alunos que apresentarão trabalhos no Simpósio de Farmacologia. A própria Profª 

Lídia e os outros docentes especulam que isso certamente se deve à apresentação dos 

trabalhos serem em inglês. Prof Eliézer menciona que isso sugere que o Programa não 

tem perfil de conceito 5, o que é ratificado pela Profª Patrícia. 

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, será 

aprovada pelos membros da Comissão Deliberativa do PPGFQM presentes na reunião. 


