
Rio, 09 de julho de 2018 às 14:00 horas

Sétima  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, Katia Calp , Andre Gomes, Fernando Palhano,
Claudio  Masuda,  Mauro  Pavão,  Maria  Lucia,  Wagner  Seixas,  Gabriela  Paiva,
Mariana Ribeiro e Larissa Medeiros como representantes discentes e Tereza Lima,
técnica em secretariado como secretária.

Pedidos de banca:

Caroline Dutra Lacerda (Doutorado orientada Maria Lucia)
Revisor: Ana Paula (parecer parcial). 
Relator: Fernando Palhano
Suplente interno: Ana Paula 
Banca: Theo Luiz Ferraz de Souza /Fac.Farmácia/UFRJ
Andre Lopes Fully/UFF
Debora Foguel/IBqM/UFRJ
Suplente externo: Helbecio Vinicius Antunes Rocha/FIOCRUZ

Thaina Gomes (Doutorado orientada Robson Monteiro)
Revisor: Mariana Sa (parecer parcial). 
Relator: Andre Gomes
Suplente interno: Mariana Sa
Banca: Cristina Pontes Vicente /Univ. Estadual de Campinas
Patricia Torres Bozza Viola/FIOCRUZ
Josiane Sabbadini Neves/ICB/UFRJ/UFRJ
Suplente externo: Flavia Regina Souza Lima/ICB/UFRJ

Vitor Hugo Luna Rocha de Almeida (Doutorado orientado Robson Monteiro)
Revisor: Wagner Seixas (parecer parcial). 
Relator: Claudio Masuda
Suplente interno: Wagner Seixas
Banca: Vivian Mary Barral Dodd Rumjanek/IBqM/UFRJ
João Paulo Biaso Viola/INCA
Thereza Christina Barja Fidalgo/UERJ
Suplente externo: Etel Rodrigues Pereira Gimba/UFF

Priscila Ausina de Oliveira (Doutorado orientada Mauro Sola Penna)
Co-Orientação: Patricia Zancan/Fac.Farmacia/UFRJ
Revisor: Julio Alberto Mignaco (parecer parcial). 
Relator: Ana Paula Valente
Suplente interno: Julio Alberto Mignaco
Banca: Wagner Seixas da Silva/IBqM/UFRJ
Luciana Barreto Chiarini/IBCCFo/UFRJ
Maria Isabel Doria Rossi/ICB/UFRJ
Suplente externo: Helena Lobo Borges/ICB/UFRJ

Decisões sobre seminários:
No  inicio  da  reunião  Leandro  Gomes  funcionário  da  secretaria  de  PG,  expos
algumas dificuldades que nós da secretaria estamos enfrentando com relação a
tantos seminários existentes na PG e que já não estamos sabendo lidar com eles.
Katia e Sorgine elogiaram a forma clara e bem escrita como ele fez o tutorial das
informações. Ele sugeriu que fosse feito a unificação dos seminários e o numero
de  presenças  fosse  aumentada  para  30,  mas  a  CPG  resolveu  uniformizar  da
seguinte forma:



Seminários  Gerais  –  Nada  mudou  da  forma  atual,  contempla  ECG,  Teses  e
Dissertações, Mestrado profissional, Journal de programas, só serve para jornal de
programa.
Seminários Plenos – Contempla ALV e Seminários Externos, sendo que estes serão
analisados pelo responsável na gestão do ALV.
PAN – Contempla somente PAN
No buget e Grad stormimg – Unificados como uma única disciplina e 1 credito a
cada 15 presenças, somente estes dois seminários.

Pedido de Credenciamento:

a) Foi aprovado o pedido da profa Martha Sorenson para passa para a profa
Veronica Salerno a orientação principal do aluno Marcelo Sant`Anna, após
muita discussão a CPG aprovou o pedido e a profa Martha Sorenson fica
como co-orientadora. O coordenador ficou de falar pessoalmente com a
profa Martha a decisão da CPG.

b) Falou-se sobre abrir vagas para credenciamentos externos, o prof. Wagner
sugeriu que antes de se discutir novos credenciamentos deveria se criar
“regras  bem  claras”  para  um  docente  do  instituto  se  candidatar  a
orientador da PG

c) Criar regras de como aceitar credenciamento interno e externo

Informação:
Foi informado pela aluna Mariana Ribeiro que o jornal que se apresenta as quinta-
feiras as 12:00 horas não é do PEGED e sim tópicos avançados dos alunos da
profa Sonia
O Coordenador ficou de conversar com a profa Sonia e profa Jacqueline sobre a
falta dos seminários já que esta disciplina é obrigatória para os alunos do PEGED.

Prof.  Claudio  Masuda  se  manifestou  contra  a  forma  de  indicação  de  2(dois)
candidatos de doutorado no semestre passado para a bolsa nota 10 da Faperj, a
CPG concordou que não seja mais feito assim, até porque no edital constava a
indicação de uma bolsa.
Ele também sugere que se crie uma nova forma de avaliação para escolha deste
tipo de candidato, não concorda que seja somente análise de curriculum, ficou-se
de pensar para 2019.

Faperj Nota 10 2018/2
O coordenador vai providenciar o edital para seleção de uma bolsa de mestrado

Seleções Mestrado e Doutorado

-  Até  o  presente  momento  as  profas  Carla  Polycarpo  e  Denise  Lannes  se
dispuseram a corrigir os artigos das provas
-  O prof. Fernando informou que não poderá participar da seleção de doutorado
devido as aulas da graduação

Verba Proex:

-  Foi  aprovado pedido de pagamento de page charges para o prof.  Robson no
valor de R$ 5.000,00 que irá gastar em consumo

-  Foi  aprovado o  pedido  do  conserto  do  aparelho  Citômetro  comprado com o
auxilio do equipamento solidário entre o IBqM e a Faculdade de Farmácia. O valor
aprovado foi de R$ 2.700,00



A reunião foi encerrada as 15:55 horas.


