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MEDICINAL DA UFRJ
No primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas, através de
sistema de videoconferência, realizou-se a reunião extraordinária da Comissão
Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa, Profª. Lidia
Moreira Lima. Presentes os docentes Eliezer Barreiro, Patrícia Dias, Núbia Boechat,
Josiane Neves, e o representante discente Tadeu Lima Montagnoli. Na reunião foram
discutidos os seguintes pontos: (1) Informes; (2) Pedidos de Prorrogação de Defesas e
Bolsas (3) Prêmio de Melhor Tese; (4) Calendário para Seleção Ordinária de Mestrado e
Doutorado; (5) Banca Projeto de Doutorado; (6) Banca Dissertação de Mestrado; (7)
Banca Dissertação de Mestrado; (8) Prorrogação de Prazo de Defesa de Tese; (9)
Diversos. Nos Informes, a Profª Lidia mencionou que a inscrição para Doutorado
Sanduíche no Programa PrInt se encerrou sem que houvessem inscritos. Quanto a
seleção especial de Mestrado na área de COVID-19 informou que a única candidata
inscrita (Thais Bicalho) foi aprovada pela Banca Examinadora constituída pelos
Professores: François Noel, Eliezer Barreiro, Hélio de Mattos Alves e Leandro Miranda
. Mencionou que a seleção especial de Doutorado na área de COVID-19 teve um único
candidato inscrito, o Moçambicano Joaquim Jaime Picardo), que foi aprovado pela
Banca constituída pelos Professores Carlos A. M. Fraga, Nelilma C. Romeiro, Paulo
Melo de Assis e Gisele Zapata Sudo. Comunicou a atualização da homepage do
PPGFQM e a criação do Instagram e canal youtube do Programa. Informou que os
vídeos dos 45 anos do Programa estão disponíveis no canal youtube. Comunicou que
convidou os discentes do PPGFQM a contribuírem no projeto de divulgação científica
na qual os estudantes gravariam um vídeo de 3 minutos contando como a Ciência
modifica nossas vidas, a partir de exemplos de fármacos ou outra descoberta da área
médica que tenham revolucionado nossas vidas. Relatou que recebeu apenas 5 vídeos,
todos de estudantes da Química Medicinal. Para uma maior adesão a proposta foi
sugerido comunicar tal iniciativa aos docentes e pedir seu engajamento ao projeto. Foi
relatada a implementação da prorrogação de bolsa da estudante Daniela Rodrigues por 3
meses, iniciando em maio do corrente. Informou sobre a nota de esclarecimento
divulgada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) em 17/12/2019, que estabelece que “serão suspensas as indicações de bolsas no
modelo de quotas em PPGs a partir de 01/07/2020. As bolsas de mestrado e doutorado
no país, em curso, serão mantidas, até o final de suas vigências, nas quotas dos
respectivos PPGs. As bolsas recolhidas das quotas, a partir de 01/07/2020, serão
concedidas seguindo o novo modelo de concessão majoritária por meio de Chamadas
Públicas.” Ainda em informes comentou a Resolução CEPG nº 05/2020, de 29 de maio
de 2020. Em seguida discutiu-se o segundo item de pauta, a saber: pedidos de
prorrogação de defesas e bolsas CAPES-DS e CNPQ. Após verificação da
documentação os pedidos de prorrogação de defesa e bolsa pelo período de 3 meses dos
estudantes Marcelle Novaes Andrade (D); Mayara Amorim Romanelli Ferreira (M);
Bárbara Figueira Gomes (M); Aline de Oliveira Pontes Cardoso (M); Adriano Norat
Pinheiro (M) e Marina de Moraes Carvalho da Silva (D) foram aprovados. Quanto ao
pleito do bolsista do CNPQ, o estudante Pedro Azalim Neto, a Coordenadora informou

que tendo em vista a norma do CNPQ que os pleitos de prorrogação, pelo prazo
máximo de 2 meses, deveriam ser encaminhados conjuntamente até maio do corrente,
optou por solicitar a prorrogação conjunta da bolsa dos estudantes Pedro Azalim Neto e
Lucas Franco. A decisão foi homologada pela CD. No terceiro item de pauta foi
homologado o resultado da seleção para melhor Tese do PPGFQM. A Profª Lídia
historiou que das 7 defesas ocorridas em 2019, apenas 4 egressos se inscreveram para
concorrer ao prêmio, a saber: Ananssa Maíra dos Santos Silva; Bruna Maria Castro
Salomão Quaresma; Carolina Carvalho Guilhon e Gisele Barbosa. A Banca foi
constituída pelos Professores Marcos José Marques (ICB, UNIFAL); Magna Suzana
(ICBS, UFAL) e Claudia Rezende (IQ-UFRJ). A Tese de autoria de
Bruna Maria
Castro Salomão Quaresma, orientada pelos professores François G. Noel e Cláudia
Lúcia Martins, recebeu duas indicações e foi considerada a Tese ganhadora da Edição
2019 de melhor Tese do PPGFQM. Em seguida informou que toda a documentação foi
enviada à CAPES para concorrer pelo PPGFQM à premiação CAPES de melhor Tese.
O resultado foi homologado pela CD. Em seguida, iniciou-se a discussão sobre o item
de pauta número 4. Foi discutido e aprovado o novo calendário para seleção ordinária
de Mestrado e Doutorado do PPGFQM de 2020-2, a ser plenamente divulgado para o
corpo social do PPGFQM e do ICB. Como item de pauta 5 foi avaliada a indicação de
Banca Examinadora para o Projeto de Tese do estudante Alan Silva Minho. Após
discussão a Banca foi aprovada. No item seguinte da pauta foi apreciada proposta de
Banca Examinadora para a defesa de Mestrado da estudante Mayara Amorim Romanelli
Ferreira. Após discussão a Banca foi aprovada. Passando em seguida para a discussão
do penúltimo item de pauta, a solicitação de Prorrogação de defesa pelo prazo de 6
meses da estudante Thayssa Tavares, os membros da CD ponderaram que tal prazo é
excessivo e vai de encontro com a política de redução do tempo de titulação do
PPGFQM. Portanto, mesmo após análise de toda documentação a CD foi unânime em
conceder apenas 4 meses de prorrogação a estudante. Em Diversos, a coordenadora,
comentou que as atividades de seleção e defesas remotas, por sistema de
videoconferências, é uma realidade que vem funcionando exitosamente e que mesmo
após o retorno as atividades presenciais na UFRJ, elas deverão de alguma forma ser
mantidas, viabilizando sistema de seleção e defesas mistas (presencial e remota),
facilitando assim a participação de membros de Banca e candidatos de outros estados e
outros países. Que solicitará uma reunião com a Direção do ICB para pleitear
novamente que os recursos destinados ao ICB, a partir do acordo de colaboração
científica assinado entre o INCT-INOFAR e a Eurofarma, possam ser usados na
melhoria do anfiteatro da Farmacologia, inclusive já prevendo sistema de
videoconferência. As doze horas e trinta e cinco minutos a reunião foi encerrada. Não
havendo mais assunto a tratar eu, Felipe Novaes. lavrei a presente ata, que após lida,
será aprovada pelos membros da Comissão Deliberativa (CD) do PPGFQM presentes na
reunião.

