ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No décimo sétimo dia do mês de maio 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) Autoavaliação. Até o final de 2021 deverá haver uma autoavaliação
de todas as instâncias do Programa, necessária para alimentar a Plataforma Sucupira.
(1.2) Edital Melhor Tese. Seis teses foram defendidas, mas somente cinco
concorreram. O prêmio foi concedido à doutora Marina de Moraes, que concorrerá ao
prêmio de Melhor Tese da CAPES. (1.3) Alunos que ainda não defenderam. Apesar
do período de realização de defesas estar paralisado e da prorrogação de 6 meses de
bolsa concedida pela CAPES, muitos discentes que já deveriam ter defendido ainda não
o fizeram. (1.4) Disciplina de Seminário Internacional. Está sendo estudada a
possibilidade de realizar periodicamente uma disciplina de seminários internacionais,
para contribuir com a internacionalização do Programa. (1.6) Pagamento FAPERJ de
projeto Apoio à Pós-Graduação de 2019. Foi depositado o valor integral de
R$55.895,71 e será verificada as rubricas disponíveis para uso dos recursos, geridos
pela Profª Patrícia Dias. (2) Aprovação de atas de 22/02/2021 e de 05/04/2021. As atas
foram aprovadas por unanimidade. (3) Bolsa Doutorado Nota 10. Concorreram para a
seleção interna de bolsista de Doutorado Nota 10 da FAPERJ os seguintes candidatos:
Cheyene Almeida Celestino Menozzi, Cristiane Aparecida Silva; Dayene Santos Gomes; Heber
Victor Tolomeu; Marcos Jorge Rocha Guimarães; Pedro Azalim Neto. A banca avaliadora foi
composta pelos docentes: Mônica Santos de Freitas (Professora Adjunta do Instituto de
Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro); Lidilhone Hamerski (IPPNUFRJ); Mônica Costa Padilha (IQ-UFRJ) e Nailton Monteiro do Nascimento Junior (IQUNESP). O discente Marco Jorge Rocha Guimarães foi o indicado, por dois votos, à referida
bolsa. A indicação foi aprovada por unanimidade. (4) Diversos. (4.1) Requisito de

publicação para Defesa. Foi comentada a dificuldade do cumprimento da norma que
prever a defesa de Tese condicionada a publicação de ao menos um artigo científico
relacionado a Tese do estudante ou um depósito de patente. Considerando as
dificuldades para o trabalho experimental nos laboratórios do PPGFQM, em fase as

restrições de ordem sanitária devido a COVID-19, foi mencionada a necessidade de se
propor a flexibilização temporária das normas, aceitando por exemplo artigos de revisão
sobre o tema de pesquisa da Tese. As onze horas e 20 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.

