ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No sexto dia do mês de agosto 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, João Alfredo de Moraes,
Lucienne da Silva Lara Morcillo e o representante discente Lucas Silva. Foi dado início
à reunião para discussão da seguinte pauta. (1) Informes. (1.1.) Novos membros da CD.
Foi registrada as boas-vindas aos novos membros da Comissão Deliberativa, agora
composta como membros titulares pelos professores Carlos Alberto Manssour Fraga e
Gilda Ângela Neves e como suplentes pelos docentes João Alfredo de Moraes e Luzineide
W. Tinoco. Foi mais uma vez registrados os agradecimentos aos membros da Comissão
deliberativa que encerraram sua atividade no biênio 2019-2021 (professores: Patrícia
Dias, Núbia Boechat, Eliezer Barreiro e Josiane Neves). (2) Atas. Seguindo a ordem do
dia foi solicitada a homologação da aprovação das Atas relativas as reuniões da CD dos
dias 28/06/2021, 02/08/2021 e 16/08/2021, previamente aprovadas, via votação por
correio eletrônico (e-mail pelos), pelos docentes Núbia Boechat, Patrícia Dias Fernandes
e pelo discente Lucas Franco. Após discussão a homologação foi aprovada por
unanimidade. (3) Aprovação de Banca de Defesa de Tese. Em seguida procedeu-se a
avaliação da composição de Banca Examinadora sugerida para a defesa de Tese do
discente Pedro de Sena Murteiro Pinheiro. Após discussão a banca foi aprovada por
unanimidade. (4) Aprovação de Banca de Defesa de Dissertação. A sugestão de Banca
Examinadora para a defesa de dissertação de mestrado do estudante João Pedro Barros
de Paiva foi apreciada e aprovada por unanimidade. (5)

Credenciamento como

coorientador. O pedido de credenciamento do Dr. Frederico Silva Castelo Branco para
coorientar um estudante de mestrado, indicado pela Professora Núbia Boechat ao
processo de seleção extraordinário de 2021-2, foi apreciado por três pareceristas externos
(a saber; Professores Hélio de Matos Alves (FF-UFRJ), Magna Suzana AlexandreMoreira (ICBS, UFAL) e Michelle J. C. Rezende (IQ-UFRJ)). Todos os pareceristas
manifestaram-se favoráveis ao pleito. Após discussão a CD acompanhou o parecer dos
avaliadores ad-hoc. (7) Transferência do citômetro para o novo prédio do ICB. O
pleito foi aprovado por unanimidade, condicionado a transferência do citômetro para uma
sala multiusuária do prédio novo do ICB, de modo a permitir livre acesso de discentes e

docentes do PPGFQM e do Instituto ao equipamento. Às 12hs e 14 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.

