
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e vinte e um, 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 e Patricia Dias Fernandes e o representante 

discente Lucas Silva. Foi dado início à reunião para discussão da seguinte pauta.  

(1) Aprovação de ata de CD 17/05/2021. Ata aprovada por unanimidade. (2) Editais 

de seleção de Mestrado e Doutorado. Foram aprovados os editais para a seleção de 

Mestrado, que ocorrerá dia 21-23 de julho de 2021, e de Doutorado, que ocorrerá em 27 

de julho de 2021. (3) Banca de Jornal de Dados. A banca de Jornal de Dados da 

estudante Thais Godoy foi APROVADA.  (4) Banca de ECG. A banca de ECG da 

estudante Dayene dos Santos recebeu parecer DESFAVORÁVEL, sugerindo-se a 

substituição do membro externo, que possui publicações em conjunto com a orientadora 

da aluna. (5) Aproveitamento de créditos. O aproveitamento de créditos solicitado 

pela aluna Carolinne Souza de Amorim foi apreciado mediante análise do histórico 

escolar e ementas das disciplinas. Após discussão o pleito  foi APROVADO, com 

exceção dos créditos obtidos em disciplinas de seminários. (6) Aprovação dos gastos 

Projeto PGs FAPERJ 2019. Professora Patrícia Dias informou que os recursos obtidos 

em 2019, em âmbito do Edital FAPERJ de APOIO AOS PROGRAMAS E CURSOS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

foram liberados. Solicitou aprovação da CD para utilização dos recursos em: conserto 

do equipamento RT-PCR; pagamento de contrato de 12 meses para manutenção dos 

aparelhos de ar condicionado do biotério e reembolso de despesas feitas pela antiga 

coordenação e pela atual para anuidade do servidor que hospeda a página do PPGFQM. 

(7) Calendário Eleitoral para nova coordenação. Foi discutido a importância de se 

estabelecer um calendário para processo eleitoral, que elegerá a nova coordenação do 

PPGFQM, a fim de que haja maior tempo para a articulação de chapas que desejem 

concorrer às eleições. Após discussão definiu-se o seguinte calendário eleitoral: 

inscrições entre 01 e 30 de Julho e votação em reunião da Comissão plena em 

06/08/2021. Às onze horas e 20 minutos a reunião foi encerrada. 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. 


