
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

No décimo primeiro dia de novembro 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) Aprovação de bancas de Exame 

de Conhecimentos Gerais, (3) Aprovação de Defesa de Tese. O tema do primeiro 

informe foi a representação discente nos grupos de trabalho para discutir a nova ficha de 

avaliação da CAPES. Os presentes concluíram a discussão com a decisão de aguardar 

até o final do dia (11/11) como prazo máximo para inclusão de voluntários para a 

representação discente. Em seguida, a Profª Patricia inicia um informe sobre bolsas de 

mestrado. Ela informa que a bolsa de Mestrado contingenciada em agosto é devolvida 

em setembro não foi implementada por falha da PR2. Informa também que não há 

previsão para devolução de outras cotas de mestrado que foram contingenciadas em 

maio. O outro informe diz respeito ao orçamento previsto para manutenção de diversos 

equipamentos utilizados nos biotérios e nos anfiteatros, que ora será destinado ao 

conserto emergencial do ultrafreezer multiusuário do PPGFQM. As demandas não 

atendidas serão resolvidas no começo de 2020, quando entrar a nova parcela da verba 

PROAP. A Profª Patricia informa, ainda, que o Diretor se comprometeu a dar um ar 

condicionado novo ao biotério. O Prof. Eliezer informou que se reunirá com o Diretor 

do ICB e irá propor que os recursos destinados ao Instituto como contrapartida do 

contrato assinado entre o INCT-INOFAR-LASSBio e Eurofarma seja alocado no 

PPGFQM. A coordenadora comunicou que haverá reunião para discussão do plano de 

desenvolvimento institucional da UFRJ, no dia 19 de novembro, e que por motivos de 

compromisso profissional já assumido não poderá está presente. Em seguida pediu que 

os membros da CD com disponibilidade de agenda façam a representação do PPGFQM 

na referida reunião. Em seguida, deu-se início à aprovação de bancas. As bancas dos 

Exames de Conhecimentos Gerais dos alunos Rodolfo Rodrigo Florido França e Patricia 

Felix Rolo Gonçalves foram aprovadas. A banca Examinadora de Tese da aluna Liviane 

Dias de Azevedo teve aprovação condicionada a troca do nome proposto para suplente 

externo e o envio de carta contendo justificativa para a manutenção do revisor, haja 

vista que ambos possuem publicações nos últimos 5 anos com a orientadora do trabalho 

de Tese. Não havendo mais assuntos para discussão a reunião foi encerrada às dez horas 

e quarenta minutos. E eu, Felipe Carvalho Novaes lavrei a presente ata, que após lida, 

será aprovada pelos membros da Comissão Deliberativa do PPGFQM presentes na 

reunião. 


