
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No nono dia do mês de março 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 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. (i) Profª Lídia inicia a reunião informando a quantidade 

de alunos com matrícula ativa no PPGFQM, a saber: 33 estudantes de doutorado e 15 de 

mestrado. (ii) Existem no momento 3 bolsas de Doutorado e 5 bolsas de Mestrado não 

utilizadas.  Lembrou que o Programa tem direito a 20 bolsas da cota de demanda social 

da CAPES para o curso de Doutorado e 14 para o curso de Mestrado. Ademais, o 

PPGFQM tem 2 bolsas de Doutorado do CNPq e 02 bolsas CAPES cota emergencial 

COVID-19. (iii) Alunos com defesa atrasada. Nenhum estudante de doutorado está 

atrasado no momento devido à paralisação do tempo de contagem de defesa acordada 

em resolução do CEPG 03/2020. (iv) Prazo de defesa e de vigência das bolsas. 

Lembrou que os prazos para defesa estão desencontrados do prazo de vigência das 

bolsas de estudo. As bolsas CNPQ tiveram prorrogação máxima de 2 meses, as bolsas 

FAPERJ de 3 meses e a prorrogação deve ser solicitada diretamente pelo bolsista. Já as 

bolsas CAPES, podem ter prorrogação de até 6 meses, desde que solicitado pelos alunos 

com anuência do orientador. Ademais, informou que a partir de 14 de março, o prazo 

para a defesa de dissertações e teses volta a ser contabilizado, segundo a Resolução nº6 

10/2021 do CEPG. A coordenadora solicita ao representante discente que se inteire 

plenamente da resolução para comunicar os discentes do Programa. Complementa, 

informando que enviará a resolução ao corpo social do PPGFQM. (2) Bolsas PNPD. A 

coordenadora repassou a informação recebida da PR2 que as bolsas do PNPD 

continuam impossibilitadas de serem substituídas. Entretanto, ambas as bolsistas 

Fabiana Sellos e Tatiana Paula Teixeira Ferreira finalizaram sua vinculação com o 

PPGFQM.  Dessa forma, coloca-se em discussão a possibilidade de abertura de um 

edital para seleção de 2 novos bolsistas para reserva de vagas. A sugestão é aprovada 

por unanimidade. (3) Edital Bolsa Nota 10 FAPERJ. É deliberada a proposta de 

abertura de edital interno para recebimento de propostas de 14 de março até 04 de abril 

de 2022. O resultado será apreciado na reunião da CD do dia 19 de abril de 2022. A 



realização da chamada interna é aprovada por unanimidade. (4) Prêmio Melhor Tese. 

O próximo ponto de pauta diz respeito à inscrição dos doutorandos que defenderam em 

2021 no Prêmio Melhor Tese do PPGFQM. Propõe-se que os orientadores possam 

inscrever seus alunos automaticamente, considerando que a tese é um trabalho conjunto 

entre estudante e orientador. A proposta é aprovada por unanimidade. (5) Verba 

PROAP. Após discussão, foi definido que a utilização dos recursos PROAP para 

compra de material de limpeza é um desvio de finalidade e que tal recurso deveria ser 

aplicado essencialmente para compra de material de consumo para pesquisa científica. 

Foi definido que a lista será feita nos moldes da tabela UASG-CCS-2 e encaminhada até 

22 de março.  Foi comentado que as demandas de manutenção preventiva e/ou corretiva 

deverá ser solicitada em um futuro projeto FAPERJ, edital para pós-graduação do ERJ. 

A sugestão de utilização dos recursos PROAP foi aprovada por unanimidade. (6) 

Seleção Extraordinária e data das reuniões da CD. Devido ao número de bolsas 

disponíveis, Profª Lídia consulta os membros da CD sobre a possibilidade de realização 

de uma Seleção Extraordinária ou sobre a aprovação imediata do calendário da próxima 

seleção ordinária (abertura de edital em 23 de maio até 30 de junho, com 

credenciamento até 22 de junho, com seleção de mestrado nos dias 4-6 de julho e 

doutorado 07-08 de julho).  Após discussão, foi decidido não abrir uma seleção 

extraordinária e sim antecipar o lançamento do próximo edital de seleção de M e D. Em 

seguida, iniciou-se a discussão sobre a possibilidade de mudança das reuniões 

ordinárias da CD de segunda-feira para terça-feira, mantendo a periodicidade de 2 

semanas entre as reuniões. A proposta de substituição foi aprovada e o calendário das 

reuniões da CD será divulgado entre os membros do corpo social do PPGFQM. (7) 

Matrícula de aluno. A Comissão discute a situação do estudante Matheus Macedo 

Lopes Vasques Monteiro, que concorreu ao mestrado no PPGFQM, foi aprovado, mas 

foi obrigado a abdicar da vaga por não ter colado grau no prazo previsto em edital do 

PPGFQM. A CD é unânime em concluir que o Edital é soberano sobre a 

impossibilidade de reservar vaga e bolsa para o aluno, fazendo votos de que tente uma 

futura seleção de mestrado. 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. 


