ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No segundo dia do mês de agosto 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) Informes. (1.1.) Reunião
da CP no dia 06/08/2021. (1.2.) Candidatura para coordenação. Foi aberta a
candidatura para a coordenação, mas vários docentes se candidataram para compor a CD,
a saber, Lucienne da Silva Lara Morcillo, João Alfredo de Moraes, Carlos Alberto
Manssour Fraga e Luzineide Tinoco. Especificamente para a coordenação, a única
candidatura foi a da Profª Lídia Moreira Lima, que ainda não definiu quem será seu vice.
(1.3.) Resultado da Seleção de Mestrado e Doutorado. Apenas um candidato se
inscreveu para a vaga de mestrado, e esse aluno foi aprovado, a saber, o estudante Jordano
Ferreira Reis. Quanto à vaga de doutorado, houve a inscrição de um único candidato, que
não foi aprovado. (1.4.) Edital Estudante Nota 10 FAPERJ. O vencedor foi o estudante
Marcos Jorge, orientado pelo Prof. Newton Gonçalves. Com isso, o programa contará
com duas bolsas de doutorado ociosas. (1.5.) Reestruturação curricular. Os formulários
estão preenchidos e será formado processo no SEI para passar na Congregação e
CEPGuinho. (1.6.) Verba PROAP. O recurso ainda não está disponível. (2) Critérios para
bolsa nota 10. Doutorado: CR (notas C = desclassificado); Artigo publicado (primeira
autoria; co-autora; FI das revistas); livros/ capítulos; Patente; Resumos em congressos
(como primeiro autor); Prêmios; Organização de eventos; Orientação IC (ou estagiários);
Participação em projeto de extensão; Atividades de representação; Participação em
eventos/congressos; Mestrado: CR (notas £ C = desclassificado); Artigo publicado
(primeira autoria; IF da revista); livros/ capítulos; Patente; Resumos em congressos
(como primeiro autor); Prêmios; Organização de eventos; Participação em projeto de
extensão; Participação em eventos/congressos; *Necessário a apresentação de
documentos comprobatórios. Os critérios citados anteriormente foram aprovados por
unanimidade. (3) Ata da CD 12-07-21. Ata aprovada por unanimidade. (4) Seleção
Extraordinária. Seleção realizada em virtude das bolsas de doutorado sobrando. A
seleção extraordinária foi aprovada por unanimidade. A seleção de mestrado ocorrerá em
22-24 de setembro de 2021, e a de doutorado, em 06-08 de setembro. O edital será lançado

e divulgado até 04 de agosto de 2021. (5) Comissão de autoavaliação. A comissão será
composta por Carlos Roland Kaiser (Prof. Titular, PGQu, IQ-UFRJ); Claudia dos Santos
Mermelstein (Profª Titular, PCM, ICB-UFRJ); Lídia Moreira Lima (Profª Titular,
PPGFQM, ICB-UFRJ); Lucas Silva Franco (estudante de Doutorado, Suplente); Marcos
Jorge Rocha Guimarães (estudante de Doutorado, Titular); Felipe Carvalho (Técnico
Administrativo, ICB-UFRJ). A composição da comissão foi aprovada por unanimidade.
(6) Bancas. (6.1.) A banca do Exame de Conhecimentos Gerais da estudante Raquel Costa
foi aprovada. (6.2.) A banca de Jornal de Dados da estudante Stefany de Castro foi
aprovada. (6.3) A Banca de Defesa de Dissertação do estudante José Roberto foi
aprovada. (6.4.) A Banca de Defesa de Tese da estudante Fernanda Verdini aprovada
condicionada a mudança do membro suplente interno. (6.5.) A banca de Defesa de Tese
da estudante Patricia Ribeiro foi aprovada. (6.6.) A banca de Defesa do estudante Rodolfo
França foi aprovada. Às 11h e 45 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.

