
Rio, 22 de agosto de 2018 às 14:00 horas

Oitava  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,
Ana Paula, Mauro Pavão, Claudio Masuda e Mariana Ribeiro  como representantes
discentes e Tereza Lima, técnica em secretariado como secretária.

Pedidos de banca:
Vanessa Lopes de Azevedo Braga (Doutorado orientada Andrea Cheble)
Co-orientação: Theo Luiz Ferraz de Souza/Fac.Farmácia/UFRJ
Revisor: Fabio Almeida (parecer final). 
Relator: Fernando Palhano/IBqM/UFRJ
Suplente interno: Fabio Almeida/IBqM/UFRJ 
Banca: Debora Foguel/IBqM/UFRJ
Cristiane Dinis Ano Bom (solicitado a substituição/IQ/UFRJ
Izabel Cristina Nunes de Palmer Paixão/UFF
 externo: Luciana Pereira Rangel/Fac.Farmácia/UFRJ
Aprovada

Diana Pelizzari Raymundo (Doutorado orientada Marcius Almeida)
Co-orientação: Debora Foguel/IBqM/UFRJ
Revisor: Luis Mauricio Trambaioli/Fac.Farmácia/UFRJ (parecer final). 
Relator: Claudio Masuda/IBqM/UFRJ
Suplente  interno:  Luis  Mauricio  Trambaioli/Fac.Farmácia/UFRJ,  foi  solicitado  que
seja incluído um outro docente como suplente interno e o prof. Luis ficar somente
como revisor
Banca: Andre Marco Gomes /IBqM/UFRJ
Cristian Follmer/IQ/UFRJ
Flavia Regina Souza Lima/ICB/UFRJ
 externo: Ronaldo da Silva Mohana Borges/IBCCFo/UFRJ
Aprovada

Laura Alves Gomes Sampaio (Mestrado orientada Marcius Almeida)
Revisor: Julio Alberto Mignaco/IBqM/UFRJ (parecer parcial). 
Relator: Gabriela Silva
Suplente interno: Julio Alberto Mignaco/IBqM/UFRJ
Banca: Ana Paula Canedo Valente /IBqM/UFRJ
Jose Ricardo Murari Pires/IBqM/UFRJ
Anderson de Sá Pinheiro/IQ/UFRJ
Suplente externo: Luciana Pereira Rangel/Fac.Farmácia/UFRJ
Aprovada

Informação:
-  Faperj   Programa  Apoio  Emergencial  2016,  realizou  depósitos  nos  meses:
fevereiro, abril, maio, junho e julho/2018 num montante de R$ 25.000,00

Verba Proex:

-  Foi  aprovado  pagamento  de  conserto  do  equipamento  caracterizado  como
multiusuário solicitado pelo prof. Paulo Mourão no valor de R$ 4.960,00 (equipto
de cromatografia gás-líquida acoplada a espectometro de massa GC-MS);
-Aprovado Pagto de page chages no valor de R$ 5.000,00 para a profa. Georgia
Atella pelo artigo publicado com a ex-aluna de doutorado Michele Souza Lima, a
CPG sugeriu que a profa solicite a divisão do valor do Invoice ou o ressarcimento
será em material de consumo;



- Aprovado pedido  de compra de passagem e uma diária para o prof.  Rafael
Roesler da UFRGS (Porto Alegre/Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Porto Alegre) que
virá participar do XII Simpósio de Oncobiologia;
Aprovado pedido de  compra de passagem de um palestrante que virá participar
do II Workshop on Inflammation organizado pelo Programa de Pós Graduação em
Farmacologia e Química Medicinal  do ICB/UFRJ.  Foi  sugerido que o palestrante
escolhido apresente um Seminário de Antonio Luiz Vianna no IBqM.
- Não foi aprovado o pedido de pagamento de page charges para o prof. Marcelo
Fantappié  devido  aos  ex-alunos  já  terem mais  de  24 meses  de  conclusão  do
doutorado

Aproveitamento de carga horária 
- Indeferido pedido de aproveitamento para Seminários Plenos externos da aluna
de mestrado Bruna Klippel. É sugerido que a mesma assista quantos seminários
possíveis  antes  da  data  da  defesa  da  dissertação  e  a  mesma só  receberá  a
declaração de aprovação após apresentar a declaração com as presenças que
faltam assinado pela responsável pelos seminários;
-  Aprovado pedido  de aproveitamento  de 30 horas  pela  disciplina  cursada no
Programa de Pós Graduação do IDOR pela aluna Clarissa França (doutorado)
-  Aprovado pedidod de aproveitamento de 45 horas pela disciplina cusada no
Programa  de  Pós  Graduação  de  Biologia  Molecular/UNIRIO  pela  aluna  Raiane
França (mestrado)

Outros assuntos:
- Aluna Laína Cristina Ferreira (prof. Luiz Claudio) teve que reabrir a matrícula em
julho (período de 12 meses terminado) e só tem mais três meses para defender a
tese (57 usados e 12 trancados), o prof.Luiz Claudio solicitou a CPG a autorização
para que a mesma defenda sua tese sem artigo publicado, sendo que a secretaria
de PG após analisar os créditos contatou que a mesma não se encontra com seus
concluídos  (Seminarios  Plenos,  Topicos  Avancados,  Seminários  Gerais  do
Programa e ainda para completar falta 15 horas),  portanto, sem condições de
defender.  Foi  sugerido que a mesma solicite  uma prorrogação de defesa para
resolver esses problemas. 
Aluna de doutorado Mariana Ribeiro solicitou assinatura do coordenador no termo
de anuência para elas encaminhar junto com o seu pedido de bolsa sanduiche na
California/EUA
- Aluno Thalles Sequeiro, orientado pelo prof. Franklin e co-orientado pela profa
Lucia Previato, prof. Claudio Masuda informa que procurou o aluno por e-mail para
que  o  mesmo fizesse  a  apresentação  dos  seus  dados  no  programa mas  não
obteve  resposta,  procurou  o  prof.  Franklin  e  ele  também  não  soube  dar
informações sobre o aluno. A coordenação ficou de enviar um e-mail para a profa
Lucia Previato e buscar informações sobre o andamento da dissertação.

Edital Pesquisador Visitante e Pesquisador Senior
O coordenador  informa que ate o momento para a bolsa de pesquisador sênior,
somente o prof.  Carlos Logullo se candidatou eo projeto vai  contemplar a pós
graduação da Macaé.  Para o outro edital tiveram dois pedidos: Pós-Doc Felipe
Dias, trabalha com prof. Pedro Oliveira e Ana Tovar que trabalha com o prof. Paulo
Mourão,  após  várias  discussões  chegou-se  a  conclusão  de  fazer  uma  banca
externa para escolher qual projeto de prof.visitante.  O coordenador vai procurar
os profs. Paulo Bisch, Marcelo Bozza e Mauricio Trambaioli

Prova do Toffel
O coordenador informa que divulgou e dependendo da demanda vai se procurar
saber entre os candidatos qual  teria  mais urgência  em realizar  o exame, não
havendo essa urgência será escolhido pela ordem de chegada dos e-mails

Programa Print



Foi informado que nenhum programa de PG da UFRJ foi contemplado com esse
programa Print  e o coordenador  informa que não consegue obter informações
pelo telefone e que tentará outra forma de obter alguma resposta.

A reunião foi encerrada as 16:15 horas.


