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

GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

No dia onze de Junho de dois mil e quinze às treze 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 Alcione S. 

Carvalho, Eliezer J. Barreiro, Lucienne S.L. Morcillo, Luis E. M. Quintas, Monica M. 

Bastos, Núbia Boechat, Thais Biondino Sardella (representante dos alunos) e a 

secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: 1.1) 

Verba PROAP: a Profa. Patricia informou que a CAPES ainda não fez o repasse da verba 

PROAP referente a 2015, não existe previsão de fazê-lo e há rumores de que haverá 

cortes; 1.2) Cotas para acesso à PG: a profa. Patricia informou que existem discussões 

no MEC para que sejam criadas cotas para acesso às PGs e que a UFG já as criou e a 

implementação ocorrerá em julho próximo. Somente se houver alguma ordem a 

respeito nossa PG irá discutir e tomar decisão; 2) Aprovação dos pedidos de 

credenciamento de professores para a próxima seleção de ingresso: a profa. Patrícia 

leu todos os pedidos e pareceres e encaminhou a decisão da CD sugerindo a aprovação 

dos pleitos. A CP aprovou o encaminhamento e todos os pedidos de credenciamento 

foram aprovados; 3) Decisão sobre encaminhamento a serem tomados em casos de 

atrasos nos prazos por parte dos alunos: após ampla discussão e votação decidiu-se 

que a secretaria da PG encaminhará mail ao aluno e orientador, 40 e 30 dias antes do 

prazo para apresentação lembrando que ambos tem que solicitar a aprovação da 

banca. No caso do agendamento não ser feito no prazo, a coordenação suspenderá a 

bolsa do aluno. Também foi deliberado e decidido que a coordenação entregará, em 

mãos, cópia do regulamento e das normas da PG a todos os alunos do programa. Os 

alunos assinarão termo de recebimento; 4) Banca para seleção ao mestrado e 

doutorado: a profa. Patricia solicitou voluntários para participarem das bancas de 

seleção. Prof. Eliezer e Josiane se ofereceram para participar da banca de doutorado e 

profas. Marília e Lidia na de mestrado. Os participantes externos da PG serão 

convidados pela coordenação; 5) Assuntos gerais:  Atividades didáticas: profa. Patricia 

informou que ficou decidido que ao término do semestre TODAS as notas referentes à 

AD de TODOS os alunos inscritos OBRIGATORIAMENTE terão que ser lançadas. Os 

alunos não mais poderão terminar a disciplina no semestre seguinte. 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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