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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 dezoito de Novembro 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, Newton G. Castro, Thais Biondino 

Sardella (representante dos alunos) e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os 

seguintes assuntos: 1) Informes: não houve; 2) uso da verba PROAP: a coordenadora 

informou que conseguiu finalizar os empenhos com a verba liberada. Foram feitos 

empenhos em empresa de manutenção de ar condicionados (GranFrio), ração e 

maravalha (ICR) e compra de sacos de lixo infectantes;  3) Verba ICB para biotérios: a 

coordenadora informou que ICB fez empenho de grande quantidade de ração e 

maravalha para manter os biotérios do Instituto até Abril/Maio. Foi decidido que o 

empenho feito junto à ICR só será utilizado quando a verba do ICB terminar; 4) Discussão 

dos critérios para  recredenciamento dos professores da PG: após discussões foi 

deliberado que todos os professores, inclusive os bolsistas de pdodutividade, teverão 

solicitar recredenciamento. Será levado em conta na análise na análise do pedido: a 

quantidade de alunos orientador nos últimos 5 anos (2011 a 2015), incluindo tempo de 

defesa; publicações dos orientados e sendo 1º autor e com vínculo com a 

tese/dissertação; recursos captados como coordenador e colaborador; número de 

trabalhos publicados vincuados à teses; 4) Home page da PG: coordenador ainformou 

que já estão no ar os editais da próxima seleção de ingresso ao mestrado e doutorado e 

corpo docente já esta atualizado; 5) Projeto OEA: enviar mail para a aluna selecionada 

(Carolina Escardó) com a lista dos professores credenciados, para que ela escolha aquele 

cujo projeto lhe interessa; 6) Assuntos gerais: 6.1) Bolsas disponpiveis: coordenadora 

informou que para o ano de 2016, as bolsas disponíveis serão: mestrado: 8 bolsas para 

fevereiro e 1 para junho; doutorado: 3 bolsas para fevereiro, 1 bolsa para maio e 1 bolsa 

para agosto. 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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