
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No terceiro dia de abril de dois mil e vinte, às nove horas, através de sistema de 

videoconferência, realizou-se a reunião extraordinária da Comissão Deliberativa do 

PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa, Profª. Lidia Moreira Lima. 

Presentes os docentes Eliezer Barreiro, Josiane Sabbadini, Patrícia Dias e Núbia Boechat. 

Na reunião foram discutidos os seguintes pontos: (1) Retificação do Edital PrInt, (2) 

Novas bolsas-ações emergenciais COVID-19, (3) Regulamentação de Defesas por 

videoconferências, (4) Pedido de Prorrogação de Defesa, (5) Diversos. A reunião teve 

início com a discussão do primeiro item de pauta. A Coordenadora historiou que em fase 

as medidas de isolamento social que vigoram em função da pandemia de COVID-19, que 

fez uma consulta a PR2 de como proceder para modificar o Edital Nº 109/UFRJ/2020, 

publicado no BUFRJ nº12, de 19/03/2020 e no D.O.U. de 16/03/2020, que trata sobre o 

processo seletivo para bolsistas Doutorado Sanduíche em âmbito do Projeto PrInt-UFRJ. 

Explicou que a modificação se faz necessária, pois o edital previa a inscrição presencial 

na secretária do PPGFQM. Informou que a PR2 abriu uma nova janela para 

implementação de bolsistas, o que viabilizaria a possibilidade de mudança no período de 

inscrição previsto no Edital original. Os professores Josiane e Eliezer ponderaram que, 

dada a incerteza e insegurança mundial promovidos pela pandemia, seria particularmente 

difícil planejar uma missão de estudo para 2020.  A coordenadora lembrou que a janela 

para o início da missão de estudos do (s) estudante (s) selecionado (s) seria outubro a 

dezembro de 2020, supostamente após término da pandemia. Mas concordou que há o 

risco de não haver inscritos no processo seletivo. Após discussão, todos concordaram que 

que o PPGFQM deveria proceder a retificação do edital, assegurando a inscrição via email 

e modificando o deadline para 01 de maio de 2020. Também discutiram sobre a bolsa de 

Professor visitante que o PPGFQM tem direito a usar anualmente em âmbito do Projeto 

PrInt. Embora tenha sido consenso que será difícil atrair um pesquisador estrangeiro para 

o Brasil neste ano de Pandemia, foi decidido que o PPGFQM deve tentar. Deste modo 

será feita consulta aos docentes do Programa para que indiquem potenciais interessados 

e, posteriormente, o Edital será elaborado em português e inglês e enviado para 

divulgação na PR2.  Em seguida, iniciou-se a discussão sobre o segundo item da Pauta. 

A coordenadora iniciou perguntando se todos tiveram a mesma interpretação da leitura 

do Ofício Circular nº 14/2020-GAB/PR/CAPES, que resultou no ganho de duas bolsas de 

Mestrado e duas de Doutorado da cota de ações emergenciais da CAPES para o 

PPGFQM. Todos concordaram que as bolsas foram recebidas para utilização por bolsistas 

que realizarão atividades de pesquisa com foco em COVID-19. Neste momento, a 

coordenadora historiou o atual quadro de bolsas CAPES do PPGFQM, comentou que 

foram implementadas com êxito as bolsas das duas estudantes aprovadas na seleção de 

2019-2, mas que outras duas alunas aprovadas na seleção de 2020-1 estavam em fila de 

espera. Informou que a janela para indicação de bolsistas pela PR2 no mês de abril se 

encerraria no sexto dia do referido mês. Em seguida duas propostas foram sugeridas. 

Indagar aos professores se teriam estudantes matriculados no PPGFQM com interesse e 



de desenvolver ou direcionar seu projeto de Doutorado para a área de COVID-19. 

Dependendo da resposta, realizar-se-ia a implementação (em caso de alunos sem bolsa) 

ou a substituição (em casos de bolsistas CAPES-DS) pelas cotas de ações emergenciais 

recebidas, finalizando a fila de espera. Não havendo possibilidade de implementação da 

proposta anunciada, um processo seletivo em caráter extraordinário será aberto para 

aproveitamento das bolsas recebidas, respeitando sua destinação original. Como terceiro 

item de pauta foi discutido a regulamentação das defesas no PPGFQM durante período 

de isolamento social. Após discussão, as diretrizes para defesas por videoconferência 

foram propostas e serão divulgadas para o corpo social do PPGFQM. O programa Zoom 

foi adquirido pela Coordenadora do PPGFQM e a senha será compartilhada com os 

membros da CD, que farão a abertura virtual das Teses ou Dissertações, passando então 

a condução dos trabalhos ao Presidente da Banca. Toda defesa será gravada. Como 

penúltimo item de pauta foi discutido o pedido de prorrogação de defesa de tese da 

estudante Débora de Souza dos Santos Costa para agosto de 2020. Após discussão o pleito 

foi aprovado. Em diversos a Professora Lídia informou que a presidência do CEPGuinho 

está mudando e por critério de rodízio a coordenadora do PPGFQM passa a ser 

automaticamente a nova presidente do CEPGuinho. Relatou que recebeu esta informação 

com surpresa e preocupação, porque a mudança na presidência é seguida da mudança da 

secretaria do CEPGuinho e não acredita que o Sr Felipe possa acumular as duas funções. 

A Professora Josiane sugeriu contatar a Direção do ICB e tentar um apoio de um dos 

secretários do PCM. Não havendo mais assuntos para discussão a reunião foi encerrada 

às dez horas e vinte e cinco minutos. E eu, Lídia Moreira Lima lavrei a presente ata, que 

após lida, será aprovada pelos membros da Comissão Deliberativa do PPGFQM presentes 

na reunião. 


