ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No oitavo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às onze 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 Ângela Neves, Lucienne
da Silva Lara Morcillo, e o representante discente Lucas Silva Franco. Foi dado início à
reunião para discussão da seguinte pauta. (1) Informes. Foram informadas as
dificuldades para utilização dos recursos PROAP (R$ 41.648,00) em material de
consumo e a decisão de utilizá-los para a manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de interesse do PPGFQM. Dessa forma, a coordenadora passou a palavra
para a Professora Lucienne que apresentou as propostas e cotações para tais serviços de
manutenção. Em seguida, foi informado sobre a necessidade de redefinir a utilização
dos R$ 54.700,00 oriundos da aprovação de projeto FAPERJ para a pós-graduação, cuja
ordenadora de despesas é a Professora Patrícia Dias. Após discussão, foi decidido
reservar 8 mil reais para troca das portas do anfiteatro J1 e contratação de serviço
especializado em internet para troca de roteador e adaptação de sistema de
videoconferência na J1. Serão ainda reservados 12 mil reais para pagamento de custo de
publicação em revista de alto índice de impacto, cuja regulamentação das regras para
utilização de tal recurso será discutida numa próxima reunião. Ademais, serão
reservados 5 mil na rubrica de prestação de serviços pessoa física para reembolsos de
despesas da PPGFQM já realizadas. Finalmente, os 29.700,00 reais restantes serão
usados na rubrica de material de consumo e destinados ao pagamento de consumíveis
tais como soluções para uso do citômetro, filtros do destilador do biotério e reserva para
aquisição de peças necessárias durante as manutenções corretivas e preventivas de
equipamentos multiusuários do PPGFQM. A Professora Lídia informou que o recurso
de R$13.200,00 reais aprovados pela FAPERJ será usado para a recuperação do
anfiteatro J1, incluindo a troca de piso e a instalação de smart TV de 55 polegadas.
Agregou que o Diretor do ICB está ciente da reforma, que deverá começar ainda essa
semana. Adicionalmente, relatou que o Professor Garcia informou que a direção do ICB
se encarregará do serviço de descupinização da J1. (2) Ata de 27/09/2021.
Prosseguindo para o próximo ponto de pauta, deu-se a apreciação da ata da reunião da
CD de 27 de setembro de 2021. Após discussão, a ata foi aprovada por unanimidade. (3)

Edital seleção de Mestrado e Doutorado de 2022-1. Em seguida, deu-se a discussão
sobre a abertura de seleções de Mestrado e Doutorado para o próximo semestre. Os
editais foram apresentados e, após discussão, foram aprovados por unanimidade,
estando prontos para o envio para a publicação pela Seção de Arquivo da UFRJ. (4)
Indicação de Banca de Jornal de Dados. O penúltimo tópico da pauta diz respeito à
banca de Jornal de Dados da estudante Paola Viniegra, orientando da Profª Gisele
Zapata Sudo. A banca foi aprovada por unanimidade. (5) Diversos. Quanto ao último
ponto de pauta, foi colocada a necessidade de discutir numa próxima reunião as bolsas
de PNPD do Programa. Às 11hs e 47 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.

