
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No décimo sexto dia de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas, na sala 45E, 1º 

andar do CCS, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou-se a reunião ordinária 

da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa, Profª. 

Lidia Moreira Lima. Presentes os docentes Patrícia Dias, Eliezer Barreiro e Josiane 

Sabbadini, e o representante discente Tadeu Montagnoli. Na reunião foram discutidos os 

seguintes pontos: (1) Informes, (2) Credenciamentos, (3) Cartas de alunos justificando 

atrasos em seus compromissos institucionais. O primeiro informe trata-se do andamento 

da documentação para os processos de PIPD que serão enviados ao Cepeguinho, que está 

sendo providenciado pela secretaria. O segundo informe foi sobre a quantidade de bolsas 

disponíveis/liberadas no primeiro semestre de 2020 (até maio). Haverá liberação de seis 

bolsas de mestrado e de quatro de doutorado (sendo duas dessas bolsas já reservadas para 

duas alunas aprovadas na seleção de 2019.2, a saber, Nathália Oliveira e Mayara 

Nascimento). O terceiro informe diz respeito à homepage do PPGFQM. Haverá uma 

reestruturação da mesma, implementando-se vínculo com um canal do Youtube, Fanpage 

do Facebook e Instagram. Esse processo será realizado por dois alunos de Pós-Graduação 

sob coordenação da Profª Lídia. O último informa trata-se das bolsas PNPD. O bolsista 

aprovado no último edital desistiu da bolsa porque foi contratado para um emprego. A 

segunda colocada, Alcione, declinou da bolsa. Assim, será feito novo edital de bolsa 

PNPD urgente, que será divulgado o quanto antes. O próximo ponto da pauta são os 

pedidos de credenciamento. Foram aprovados os três credenciamentos na qualidade de 

co-orientador. Particularmente, quanto ao pedido da Dra Mônica Macedo Bastos a 

relatora, Profª Lucienne Morcillo, sugeriu que a Dra Mônica integrasse o quadro de 

colaboradores do Programa. Apesar de julgar a sugestão pertinente, a CD decidiu que 

credenciamentos na qualidade de permanente ou colaborador somente serão apreciados 

após a aprovação pela Comissão Plena dos novos critérios de credenciamento, visando 

atender a nova ficha de avaliação da CAPES. Os pareceres quanto aos pedidos de 

credenciamento como co-orientadores dos Doutores Frederico Silva Castelo Branco, Dra 

Mônica Macedo Bastos e Lucas Villas Boas foram favoráveis. Por último, foram 

concedidos novos prazos para defesa do Exame de Conhecimento Geral e Jornal de dados 

dos alunos Renan Amphilophio (prazo de 6 meses) e Manoel Oliveira de Moraes (até 

15/03/2020). Em seguida, foi aprovada a indicação de comissão avaliadora de tese de 

doutorado de Débora Inácio Firmino Marinho. Não havendo mais assuntos para discussão 

a reunião foi encerrada às onze horas. E eu, Felipe Carvalho Novaes lavrei a presente ata, 

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

presentes na reunião. 


