ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No vigésimo segundo dia do mês de fevereiro 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 Eliezer Barreiro, Núbia Boechat, Patrícia Dias Fernandes e o
representante discente Lucas Silva Franco. Foi dado início à reunião para discussão da
seguinte pauta.
(1) Informes. 1.1) Bolsa Mestrado e Doutorado 2021.1. Todos os alunos aprovados
na seleção de mestrado terão bolsa, mas apenas um dos aprovados na seleção de
doutorado terá a bolsa imediatamente implementada (três aprovados aguardarão na fila
de espera). 1.2) Bolsa PNPD. Futuramente, deverá ser decidido se haverá abertura de
edital para indicação de novos bolsistas, considerando que a CAPES não está
permitindo a mudança de bolsa, motivo pelo qual a doutora Fabiana continua como
bolsista. 1.3) Colaborações internacionais com possibilidade de co-tutela. Foi
relatado as tratativas entre o instituto de medicamentos da Universidade de Lisboa
(iMedULisboa) e a coordenação do PPGFQM, visando colaborações científicas e
possibilidade de orientação em co-tutela. 1.4) Disciplina Highlight in Medicinal
Chemistry. Foi confirmado o aceite do Professor Stefan Laufer (University of
Tubingen, Alemanha) em seguir ministrando a disciplina Highlight in Medicinal
Chemistry para os estudantes do PPGFQM. Em 2021-1, o professor confirmou a oferta
da disciplina, a ser ministrada de forma remota. (2) Representação discente. Foi
homologada por unanimidade a eleição do aluno Lucas Silva Franco (Titular) e Marcos
Jorge Rocha Guimarães (Suplente) como representantes discentes do PPGFQM para o
biênio 2021-2022. Foi registrado o agradecimento ao discente Tadeu Lima Montagnoli,
por sua ativa e destacada participação como representante discente do PPGFQM e dada
as boas-vindas aos novos representantes. (3) Desligamento do Prof. Eliezer da CD.
Professor Eliezer Barreiro comunicou seu pedido de desligamento da Comissão
Deliberativa do PPGFQM. Após discussão e lamentando a decisão do professor, a
Comissão Deliberativa concordou com o desligamento. (4) Aprovação da Banca. A
Banca de Defesa de Mestrado da aluna Bárbara Gomes foi aprovada por unanimidade.
(5) Lançamento de créditos de disciplina externa. Foi aprovado o pedido do aluno
Pedro Neto. Relembrou-se que o lançamento de crédito referente a disciplinas externas
à UFRJ, desde que respeitando o percentual máximo permitido, pode ser feito sem a
anuência e deliberação da CD. (6) Pedido de Credenciamento. O pedido de
credenciamento como co-orientadora da Dra Flávia Fernandes da Silveira, realizado
pela Profª Núbia Boechat, com anuência do estudante aprovado na seleção 2021-1, não
foi avaliado pela CD, pois trata-se de solicitação extemporânea. Foi lembrado que tais
pedidos devem respeitar as duas janelas de credenciamento do Programa.(7) Prova de
proficiência de língua inglesa. A coordenação solicitou aos membros da CD que
enviassem sugestões de como aplicar a prova de proficiência de língua inglesa durante o
período de distanciamento social devido a COVID-19. (8) Prorrogação de bolsas. A

coordenação solicitou autorização para solicitar a prorrogação automática por 6 meses
das bolsas CAPES dos estudantes do PPGFQM, que por ventura ainda não fizeram a
solicitação do pleito. A reunião foi encerrada às 11h e 45 min. 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.

