
Rio, 16 de abril de 2018 às 14:00 horas

Segunda Reunião da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em
Química Biológica eleita em 03 de maio e homologada no Conselho Deliberativo em
11 de abril de 2018. (Marcos Sorgine coordenador)

Presentes:  Profs.  Marcos  Sorgine,  Claudio  Masuda,  Mauro  Pavão,  Fernando
Palhano,  Wagner  Seixas,  Andre  Gomes,  Katia  Calp,  Jacqueline  Leta,  Clarissa
França  e  Mariana  Ribeiro,  como  representantes  discentes;  Tereza  Lima
secretariando.

Pedidos de banca:

Clarissa França Dias Carneiro (mestranda orientada pelo prof. Olavo Boher)
Revisor: Newton Gonçalves Costa/ICB  (parecer parcial). 
Relator: Marcos Sorgine
Suplente interno: Wagner Seixas
Banca: Sonia Vasconcelos 
Marcel Frajblat/IBCCFo
Monica Levy Andersen/UNIFESP
Suplente externo: : Newton Gonçalves Costa/ICB  

Melina Garcia Guizzo (doutoranda orientada pelo prof. Pedro Lagerblad)
Aprovada  na  reunião  anterior  e  por  sugestão  foi  solicitado  a  troca  do  suplente
externo e foi  alterado para o prof. Ednildo Alcantara/IBCCFo

Larissa Martins Silva (mestranda orientada pelo prof. Franklin Rumjanek)
Revisor: Marcus Fernandes  (parecer parcial). 
Relator: Andre Gomes
Banca Andrea Cheble
Luisa Andrea Ketzer/XEREM/UFRJ
Adriane Regina Todeschini/IBCCFo
Suplente externo: Michelle Botelho Caarls/ICB

Pedidos de Temas ECG
- Evandro Araujo de Souza – aprovado
- Eduardo de Souza Ferreira – aprovado
- Larissa Campos de Medeiros – aprovado
-Glauce Moreno Barbosa – aprovado
-Tháyna Sismande dos Santos Souza – aprovado
-Maria Clara Seles – aprovado
-Anderson de Mendonça Amarante – aprovado
-Patrick Menezes Lourenço – aprovado
-Bruno Cunha Vairo – aprovado
-Francisco Felipe Bezerra - aprovado
- Felipe Campos Ribeiro - aprovado
-Luiz Fernando Kelly – aprovado
-Thyago Rubens Cardim Pires – aprovado
-Mayra de Amorim Marques – aprovado
-Stephanie Serafim de Carvalho – aprovado
-Leonardo Bartkevihi Di Piero – aprovado
-Rodrigo Dias Requião - aprovado



Outros assuntos:

O coordenador quer  priorizar gastos após a chegada do Proex com os itens:
 * Pagto de page charges
 * Manutenção de equiptos multiusuários
 * Pagto a Acktech
 * Comprar novas licenças para os computadores das salas de aula da PG e

auditório
 * Retornar os pagtos para professores visitantes (bancas, ALV)
 * Auxílio eventos aos bolsistas capes

Futuras Discussões:

-  Dissertações  e  teses  escritas  em  inglês:  discutir  sobre  formatos,  que  tenham
resumo e introdução em português
-  Jacqueline  e  Wagner  ficaram  de  ver  a  resolução  Capes  que  fala  sobre  a
“qualificação do doutorado” e dependendo do que se é exigido, deve se discutir uma
nova forma de apresentação
- Sobre Atividades Didáticas, os profs: Olavo, Andrea Da Poian e Mariana, estão se
reunindo para discutir novo formato desta disciplina
- O coordenador informa que vai marcar uma reunião com os profs.: Olavo, Fabio e
Franklin sobre as sugestões referente a pós graduação que resultou do PDI, toda a
CPG será convidada
- Sobre a disciplina Fundamentos III, nada foi discutido e acertado

A reunião foi encerrada as 16:10 horas


