
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No décimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e vinte 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, Josiane Sabbadini e o 

representante discente Tadeu Montagnoli. Foi dado início à reunião para discussão da 

seguinte pauta. A ordem de apresentação dos assuntos foi invertida, com concordância 

unânime dos membros, porque Prof. Eliezer sairia mais cedo. 1) Apreciação de 

bancas. a) A banca proposta para a Defesa de Jornal de Dados do aluno Rennan 

Papaleo Paes Leme foi aprovada por unanimidade. b) A banca proposta para a Defesa 

de ECG da aluna Maria da Conceição Avelino Dias Bianco foi aprovada por unanimidade. 

2) Prorrogação de pós-doutorado no exterior do Prof. Samuel dos Santos Valença. 

Após discussão sobre o assunto, foi decido que a documentação enviada para discussão 

do pleito era insuficiente, faltando inclusive carta de concordância do estudante de 

doutorado do referido docente, declarando que estava de acordo com o pedido que o 

mesmo não prejudicaria o andamento de sua Tese. Desta forma, optou-se por adiar a 

deliberação, condicionando-a à apresentação de outros documentos por parte do Prof. 

Samuel. 3) Aprovação de ata. A ata da CD de 19/11/2020 foi aprovada por 

unanimidade. 4) Edital FAPERJ 05/20. Foi discutida e aprovada a submissão de 

projeto para concorrer na chamada do Edital de Apoio aos Programas e Cursos de Pós-

graduação Stricto sensu do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ 05/20). 5) Informes. I) 

Verba PROAP. A segunda parcela da verba PROAP foi liberada.  A coordenadora 

informou que solicitou a mudança de rubrica de passagens (R$3.983,57) e serviço de 

terceiros (R$ 7.967,14)  para material de consumo (R$ 7.967,14). O total de recursos 

(R$ 19.917,85) será utilizado na compra de materiais de limpeza para biotério e 

consumíveis para laboratório. II) Simpósio virtual. Foi informada a conclusão da 

programação do I simpósio virtual de integração acadêmica do PPGFQM, a ser 

realizado nos dias 15 e 16 de dezembro das 9-11h, envolvendo comunicação oral de 

estudantes de Doutorado e Pós-doutores do PPGFQM, e das 11h às 12h conferências 

internacionais, proferida pelos Professores Ana Martinez (CSIC, Madrid) e Peter Ruth 

(University of Tubingen). Foi discutida a possibilidade de numa próxima edição todo o 

evento ser realizado em língua inglesa. III) Simpósio de acompanhamento de 

egressos. Foi informada a comissão organizadora, convidada pela coordenação do 

PPGFQM, para realização do Simpósio de Acompanhamento de Egressos do PPGFQM, 

a ser realizado na segunda semana de fevereiro de 2021. Nessa primeira edição o 

simpósio será presidido pela Professora Manuella Lanzetti e contará com a participação 

dos Professores  Lucienne Morcillo e François Noel, além do discente Tadeu 

Montagnoli. IV) Aprovação do calendário da seleção de 2021. O credenciamento 

acontecerá de 14/12 a 04/01/2021, as inscrições ocorrerão de 04/01 até 22/01/2021, a 

seleção de doutorado em 01 e 02/02/2021 e de mestrado de 03 a 05/02/2021. 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. 


