
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No décimo sexto 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.) Mudança da CD. Foram eleitos os novos membros titulares Carlos 

Alberto Manssour Fraga e Gilda Angela Neves; os suplentes João Alfredo de Moraes e 

Luzineide Tinoco. A coordenadora registra seus sinceros agradecimentos aos membros 

da CD pelas colaborações dadas no período de 2019 e 2021. (1.2.) Editais abertos. Os 

seguintes editais estão abertos: Bolsa Nota 10 Mestrado e Doutorado e Seleção 

Extraordinária de Doutorado e Mestrado do PPGFQM. (2) Bancas Examinadoras. (2.1.) 

A banca de ECG da estudante Tassya Cataldi Cardoso foi APROVADA. (2.2.) A banca 

de ECG do estudante Renan Fernandes foi APROVADA. (2.3.) A banca de ECG da 

estudante Paula Soeiro foi APROVADA. (2.4.) A banca de Jornal de Dados da estudante 

Caroline Marques foi APROVADA. (2.5.) A banca de Defesa de Tese de Doutorado do 

estudante Renan Fernandes obteve parecer FAVORÁVEL, condicionado à substituição 

do nome da Professora Patrícia Dias, haja vista a produção científica em artigos e patentes 

em conjunto da docente com o orientador da Tese de Doutorado. (3) Aproveitamento de 

créditos. (3.1.) Foi HOMOLOGADO o reaproveitamento de créditos (345 horas) do 

estudante de Doutorado Lauro Ribeiro de Souza Neto obtidos no Mestrado realizado no 

PPGFQM. (4) Disciplina: Tópicos Especiais. Foi discutida a solicitação do Prof. Luis 

Quintas de oferecer o  VI Meeting on Cardiotonic Steroids and the Na+ Pump como 

disciplina de Tópicos Especiais de 15h. Após discussão o presente encaminhamento foi 

APROVADO, recomendando-se que haja o acompanhamento do número de alunos do 

PPGFQM que frequentarão tal disciplina. Às 11hs e 02 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. 


