
Rio, 03 de setembro de 2018 às 14:00 horas

Nona  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. Fernando Palhano Katia Calp, Mauro Pavão, Claudio Masuda e
Wagner Seixas e Tereza Lima, técnica em secretariado como secretária.

Pedido de banca:
HELKIN GIOVANI FORERO BALLESTEROS  (Doutorado orientada Adriana Hemerly)
Co-orientação: Thais Louise Gurjão de Carvalho/PUC/RJ
Revisor: Julio Mignaco (parecer Parcial). 
Relator: Katia Calp/IBqM/UFRJ
Suplente interno: Julio Mignaco /IBqM/UFRJ 
Banca: Emanuel Maltempi de Souza/UFPR
Marcio Alves Ferreira /IB/UFRJ
Marcos Henrique Ferreira Sorgine/IBqM/UFRJ
 externo: Segundo Sacramento Urquiaga Caballero/UFRRJ
Aprovada

Verba Proex:

- Foi aprovado pedido do Prof. Jose Roberto para compra de um pressostato para
substituir no sistema de água do bloco H2 (R$ 279,00)
-Aprovado pedido do Prof. Marcus Oliveira sobre o cabeamenbto entre as salas da
pós graduação, Genoma e a sala dele. A empresa Acteck fara ´serviço no valor de
R$ 500,00
- Aprovado compra com a verba de permanente do Prof. Pedro Oliveira e em troca
pagar em consumo os equipamentos: Scanner de mesa para a secretaria de PG,
um computador de torre para o auditório Leopoldo de Meis e um ar condicionado
de janela para a sala das centrífugas.

Aproveitamento de carga horária 
- Aprovado pedido de aprovação de carha horária para a aluna Gessica Cabral
Barros pelo mestrado cursado na Universidade Federal de Viçosa, 300 horas,

Solicitação de Revisor Externo
Prof. Olavo solicita que o revisor da tese de doutorado do aluno Thiago Moulin seja
o prof. Rogerio Panizzuti, aprovado

Informação
Com relação a disciplina Fundamentos III, o programa acha que deve terminar a
obrigatoriedade

Seleção de Mestrado Extra:
- Foi decidido enviar um comunicado ao corpo docente sobre a possibilidade de
fazer um processo de seleção de  mestrado diferente, abrir ao público em geral e
o candidato terá um prazo (ainda não definido) para apresentar um orientador.
Na próxima reunião já terá um edital para que seja feito as devidas correções e
alterações. 

A reunião foi encerrada as 16:05 horas.


