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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

No dia oito de Julho de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos, foi realizada 

reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora 

do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Carlos Alberto 

Manssour Fraga, François G. Noel, Thais Biondino Sardella (representante dos alunos) 

e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: 

Coordenação informou que verba PROAP terá 75% de corte. Ainda não foi depositada 

e não há previsão; 2) Pedido de aprovação de banca  de dissertação de mestrado da 

aluna Liviane Dias de Azevedo. Orientadores: Núbia Boechat e Monica Macedo 

Bastos. Título: planejamento, síntese e avaliação biológica de novos análogos do 

imatinibe. Data proposta: 28/07/2015, 14hs. Banca sugerida: titulares: Lidia M. Lima 

(PPGFQM/ICB/UFRJ), Sabrina B. Ferreira (IQ/IFRJ) e Jorge L.O. Domingos (IQ/UERJ). 

Suplentes: Patricia Dias Fernandes (PPGFQM/ICB/UFRJ) e Daniel T.G. Gonzaga 

(Farmanguinhos), revisor: Daniel T.G. Gonzaga. Após deliberação foi decidido solicitar 

às orientadoras carta de justificativa para profs, Sabrina e Jorge devido à baixa 

produtividade e trocar o suplente externo (Daniel Tadeu) visto que é pós-doutorando 

júnior e não apresenta experiência prévia; 3) Reprovação na prova de inglês do aluno 

Carlos Cândido: o aluno foi reprovado novamente na prova de inglês. A orientadora 

será avisada do resultado e o aluno terá 3 meses para se preparar e se submeter a 

nova seleção.  Será orientado a já encaminhar pedido de aprovação de banca da 

dissertação o de mestrado, ficando a defesa condicionada à aprovação da prova de 

inglês. 8) Assuntos gerais: 8.1) os formulários de ECG e projeto de tese serão alterados 

de forma a constar espaço para que a banca possa fazer uma ata; 8.2) todos os 

formulários de pedidos de aprovação de bancas serão alterados para ter espaço para 

serem inseridos os links para os lattes dos professores; 8.3) Aluna da profa. Josiane 

será notificada que tem que fazer prova de proficiência em inglês para que possa 

defender tese de doutorado, pois a aluna ainda não foi aprovada na prova.  Nada mais 

havendo a tratar, eu, Dayane Alves Lopes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. 

Cópia arquivada no PPGFQM.  
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