Minuta da Reunião da CD
As dez horas do dia 19 de agosto de 2019 reuniu-se a Comissão Deliberativa (CD) do
Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química Medicinal (PPGFQM).
Estiveram presentes os Professores Patrícia Dias Fernandes, Josianne Sabbadini Neves,
Eliezer J. Barreiro e Lídia Moreira Lima, que presidiu os trabalhos da comissão, além do
representante discente Tadeu Montagnoli. Em informes, a Professora Lucienne Morcillo
– convidada pela coordenação – relatou sobre o primeiro semestre de atividades das
Disciplinas de Treinamento Didático I, II e III, após aposentadoria da Professora Tereza
Sollero. A partir dos informes apresentados, a Professora Lídia se comprometeu a pautar
o assunto das Disciplinas de Treinamentos Didático para discutir a situação específica
dos estudantes que ingressam diretamente no Doutorado do PPGFQM ou daqueles que
obtiveram Grau de Mestre em outros Programas de Pós-Graduação. O representante
discente irá convocar os estudantes para uma discussão prévia sobre o assunto, que
subsidiará a reunião futura na CD e CP. Ainda em informes, foi dado conhecimento sobre
a tramitação do processo para a nova Coordenação do PPGFQM; sobre a submissão, pela
Professora Patrícia Fernandes, de Projeto em âmbito do edital de Apoio para Programas
e Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da FAPERJ; sobre o simpósio “futuro da
inovação na UFRJ”, organizado pela reitoria; e sobre o workshop de Pós-doutores
promovido pelo INCT-INOFAR. Em seguida, os demais itens da Pauta do Dia foram
analisados e discutidos. A Banca de Tese do estudante Jorge Luis Amorim foi aprovada;
As Bancas dos Jornais de Dados das estudantes Dayana da Costa Salomé e Millena Santos
Cordeiro foram igualmente aprovadas, assim como a Banca de avaliação do Exame de
Conhecimentos Gerais da estudante Fernanda Verdini Guimarães. Foi discutido a bolsa
PNPD liberada pela Doutora Maria Luiza P. Thorstenberg. Decidiu-se pela abertura de
um edital para seleção em caráter excepcional de um Pós-doutor pelo período de 12 meses
exclusivamente, isto é, sem possibilidade de prorrogação da bolsa. Os projetos recebidos
em âmbito do Programa Institucional de Pós-Doutoramento (PIPD) da UFRJ serão
apreciadas coletivamente na próxima reunião da CD. Para a realização do Simpósio
Internacional em celebração aos 45 anos do PPGFQM foi decidido o uso da verba PROAP
apenas para a confecção do vídeo institucional dos 45 anos e pagamento de uma passagem
internacional. Solicitações de recursos junto a Empresas Farmacêuticas, SBFTE,
Serrapilheira serão realizadas. Não havendo assuntos em diversos a reunião foi
encerrada.

