ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA
MEDICINAL DA UFRJ
No décimo segundo dia do mês de Julho 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) Afastamento. A coordenadora Lídia Moreira Lima informa que
dará início às suas férias de 15 dias. (2) Credenciamento. Foram recebidos dois
pedidos de credenciamento. O primeiro para coorientação e o segundo para docente
colaborador. Os pleitos foram submetidos a apreciação de 03 pareceristas externos à
UFRJ, a saber: Profª Sandra Haas do PG de Ciências Farmacêuticas da UNIPAMPA;
Prof. Marcos José Marques, do ICB da Universidade Federal de Alfenas e Prof. João
Xavier de Araújo Júnior, do Instituto de Ciências Farmacêuticas da UFAL. O pedido de
credenciamento da Profª Flávia Fernandes como coorientadora obteve parecer 2
pareceres favoráveis. Após discussão o pareceres foram votados e aprovados por 2
votos (Profª Patricia e o representante discente Lucas Silva) e 1 abstenção (da Profª
Núbia). O pedido de credenciamento da Profª Mônica Bastos como docente
colaboradora do PG obteve parecer favorável dos três pareceristas. O credenciamento
foi aprovado por 2 votos a favor (Profª Patricia e o representante discente Lucas Silva) e
1 abstenção (da Profª Núbia). (3) Análise de Bancas. (3.1.) Banca de Doutorado da
aluna Marcelle Novaes obteve parecer FAVORÁVEL. (3.2.) A Banca de Mestrado do
aluno José Roberto Rocha Júnior obteve parecer DESFAVORÁVEL, uma vez que a
indicação dos membros titulares poderia suscitar conflito de interesse, dada a
colaboração pré-existente com o orientador, inclusive com produção científica em
comum. Ademais a indicação do Professor Jorge Tributino com suplente interno foi
equivocada, pois o docente não é membro do PPGFQM. Após devidas substituições a
Banca será reapreciada. (3.3.) A Banca de ECG da aluna Dayene Gomes obteve parecer
FAVORÁVEL. (4) Nova grade de disciplinas. Foram apresentados os formulários
para exclusão, substituição e criação de disciplinas que irão compor a nova grade
curricular do PPGFQM. A grade já discutida e aprovada em reunião CP de 12 de
Janeiro de 2021, como resultado do trabalho do GT que discutiu a reforma na estrutura
curricular do PPGFQM (concluído em 22/12/2020) foi apreciada e homologada. Às 11h

e 45 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.

