ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No décimo nono dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, 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 Carlos Alberto Manssour Fraga, Gilda Angela Neves, João
Alfredo de Moraes, Lucienne da Silva Lara Morcillo, Luzineide Tinoco e o
representante discente Lucas Silva Franco, foi dado início à reunião para discussão da
seguinte pauta. (1) Informes. (1.1) Bolsa PNPD. A PR2 confirmou que não há
possibilidade de substituição de bolsista PNPD. A professora Lídia afirmou que isso
configura um problema estratégico para o PPGFQM, uma vez que ambas as bolsistas
que faziam uso das cotas PNPD do programa já pediram desligamento. Entretanto como
não há previsão de abertura de um novo Edital PNPD, foi solicitado a inclusão como
item de pauta a possibilidade de abertura de edital interno PNPD. Sugestão acatada por
unanimidade (1.2) Edital CAPES 16/22. Apenas Programas com nota 5 e acima
poderão concorrer a esse edital, o que significa que o PPGFQM estará de fora. (1.3.)
Bolsas de Mestrado e Doutorado. Há uma chamada aberta para bolsas do CNPq para
Mestrado e Doutorado. Como no próximo ano duas das bolsas de doutorado utilizadas
no Programa se encerrarão em 2023, o Programa irá submeter projeto em âmbito do
referido edital. (1.4.) Bolsas Mestrado e Doutorado Nota 10. A coordenadora
informou que, embora, na reunião anterior havia programado que a deliberação do
resultado da seleção interna para escolha do bolsista de Mestrado e Doutorado Nota 10
da FAPERJ, seria apreciado na reunião ordinária da CD de hoje (19/04/22), não houve
tempo hábil para a recebimento dos pareceres ad-hoc. Portanto, o resultado será
discutido e homologado na reunião de 03/05/22. (1.5) Grupo de trabalho de discussão
de Regulamento. As discussões do GT, formado pelos ex-coordenadores Patrícia Dias
Fernandes, François Germain Noël, Carlos Alberto Manssour Fraga e pela atual
coordenadora (Lídia M. Lima) já tiveram início. Para as próximas reuniões, o GT
aguarda a manifestação do corpo social do PPGFQM sobre suas ponderações e
destaques para melhoria e atualização do regulamento do Programa. Lembrou que o
representante discente e membro oficial do GT está encarregado de realizar uma
pesquisa com o corpo discente do PPGFQM para obter a opinião dos alunos quanto ao
processo de seleção para ingresso no Programa. (2) Edital PNPD. Seguindo a ordem do

dia, passa-se à discussão sobre a pertinência do Edital de reserva de vagas de PNPD,
ponto de pauta incluído por aprovação unânime. Após discussão (já realizada nos
informes), foi decido cancelar a proposta de abertura de edital interno para reserva de
vaga, visando a utilização futura de bolsas PNPD do PPGFQM.

A proposta de

cancelamento foi aprovada por unanimidade. (3) Aprovação de ata de 09/03. É dada
continuidade à reunião, discutindo a aprovação da ata da reunião do dia 09/03. A ata foi
aprovada, como uma abstenção (Professora Gilda Neves) (4) Homologação do Prêmio
Melhor Tese (2021). Foi apreciado e discutido os pareceres pelos ad-hoc externos
professores Marco Edilson Freire de Lima (UFRRJ), Sabrina B. Ferreira (IQ, UFRJ) e
Claudia Mermelstein (ICB, UFRJ). Os pareceristas indicaram unanimemente o egresso
Pedro de Sena Murteira Pinheiro, como vencedor do Prêmio Melhor Tese de 2021. Os
pareces foram aprovados pelos membros, exceto pela abstenção do orientador do aluno,
Prof. Carlos Alberto Manssour. (5) Aproveitamento de crédito de disciplina. Após
discussão, o aproveitamento de crédito solicitado pela aluna Thais Godoy, relativo a
disciplina cursada na Fiocruz, foi aprovado por unanimidade. (6) Diversos. (6.1) O
PPGFQM receberá, no dia 05/05, às 12h, no Anfiteatro da Farmacologia, o Dr. Jiang
Liu, para proferir a conferência de título “The Na/K-ATPase signaling and salt-sensitive
hypertension” (6.2) Prof. João Alfredo menciona a situação de um aluno de Mestrado da
Professora Manuella Lanzetti, que deseja o lançamento de créditos de uma disciplina de
pós que ele cursou durante a graduação. É informado que o aluno deve encaminhar uma
declaração com as informações para lançamento do crédito. (6.3) A disciplina de
Treinamento didático começou em regime presencial, exceto para TD1, que está sendo
permitido que o aluno eleja a opção remota ou presencial. Às 11hs e 35 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.

