ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No terceiro dia do mês de maio 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 Carlos Alberto Manssour Fraga, Gilda Angela Neves, João
Alfredo de Moraes, Luzineide Tinoco e o representante discente Lucas Silva Franco.
Foi dado início à reunião para discussão da seguinte pauta. (1) Informes. (1.1) Prêmio
Fernão Mendes Pinto. Trata-se de um prêmio dedicado à parceria com países de língua
portuguesa. O autor da tese ou dissertação (em língua portuguesa) vencedora recebe 8
mil euros como prêmio. (1.2) Trabalho Experimental. Sugere-se que, a partir do
próximo semestre, as disciplinas de Trabalho Experimental sejam abertas no nome do
orientador dos alunos inscritos, do mesmo modo como tem sido feito em relação às
disciplinas de Pesquisa de Dissertação e de Pesquisa de Tese. (1.3) Teses corrigidas.
Alguns alunos não entregam na secretaria as versões finais de suas teses e dissertações.
Para solucionar esse problema, sugere-se o preenchimento de um formulário que deverá
ser assinado pelo orientador e entregue pelo aluno à secretaria, junto com a tese ou
dissertação encadernada, atestando tratar-se da versão final conferida pelo orientador.
Futuramente, tal procedimento deveria ser discutido, com o objetivo de incorporá-lo às
normas do Programa. (2) Seleção bolsista Nota 10 da FAPERJ. A comissão externa
instituída para indicar o mestrando e doutorando nota 10 do PPGFQM foi composta
pelas Professoras Titulares Cláudia Pessoa (FF, UFC), Magna Suzana Alexandre
Moreira (ICBS, UFAL) e pelo Professor Associado Marcos José Marques (ICB,
UNIFAL). Três candidatos se inscreveram para concorrer a bolsa de doutorado Nota 10
da FAPERJ. A doutoranda Mayara Romanelli foi automaticamente desclassificada por
não ter 24 meses mínimos exigidos de matrícula no curso. Dessa forma, adotando os
critérios de rendimento e desempenho acadêmico e científico/tecnológico [coeficiente
de rendimento escolar (CR); Artigo publicado (primeira autoria; coautoria, 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],
a estudante Paula de Aquino Soeiro da Silva foi indicada por unanimidade. Após
apreciação do parecer emitido pelos consultadores ad hoc, a CD homologou o resultado.

A mesma comissão apreciou o histórico escolar e o currículo lattes dos dois candidatos
inscritos para concorrer a bolsa de Mestrado Nota 10 da FAPERJ, indicando por
unanimidade o estudante Gustavo Peixoto Machado. Em sistema de votação, a
indicação foi aprovada por unanimidade. (3) Afastamento do país. O terceiro ponto da
ordem do dia diz respeito ao pedido de afastamento da Professora Claudia Martins,
relatado pela Profª Luzineide Tinoco, que concedeu parecer favorável ao pedido. Em
sistema de votação, o afastamento foi aprovado por unanimidade. (4) Edital de Seleção
Mestrado e Doutorado. Como discutido em reunião anterior, o edital foi elaborado de
modo a oferecer um tempo maior entre o período de abertura e encerramento das
inscrições, para que os candidatos possam se organizar e se inscrever em tempo hábil.
Após apreciação e discussão os editais foram aprovados por unanimidade. Às 10 horas e
50 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.

