
Rio, 01 de outubro de 2018 às 14:00 horas

Décima  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, Fernando Palhano Katia Calp, Claudio Masuda,
Andre Gomes, Wagner,  Jacqueline, Gabriela,  Clarissa França,  Larissa e Mariana
como  representantes  discentes  e  Tereza  Lima,  técnica  em secretariado  como
secretária.

Pedido de banca:
Mariana Juliana do Amaral (Mestrado orientador Marcius Almeida)
Co-orientação: Katia Maria Cabral/Fac. Medicina de Petrópolis/RJ
Revisor: Claudio Masuda(parecer Parcial). 
Relator: Gabriela
Suplente interno: Claudio Masuda /IBqM/UFRJ 
Banca: Fernando Palhano/ IBqM/UFRJ
Fabio Almeida Cenaviva/ IBqM/UFRJ
Yraima Moura L. Cordeiro/Fac. Farmácia/UFRJ
 externo: Giselle Fazzioni Passos/Fac.Farmácia/UFRJ
Aprovada

Gastos Faperj Emergencial
-Aprovado pedido do Julio Mignaco de calibração de 2 monitores de radiação tipo
Pancake no valor de R$ 920,00;
- Comprar lâmpada do Data Show sala de aula grande R$ 790,00;
- HD externo em torno de R$ 750,00;
- Pagar reembolso de page charges ao prof. Marcelo Fantappíe R$ 5.000,00;
- Pagar Acteck mês de outubro e novembro , R$ 11.000,00

Outros assuntos:
- Discutir critérios de novos credenciamentos;
-  Novos  concursados  ao  indicar  um  candidato  para  seleção,  ele  se  torna
credenciado colaborador, de preferência que seja mestrado, mas nada impede de
indicar doutorado, terá que fazer uma solicitação à CPG que avaliará o pedido;
-  Foi  informado  pela  secretária  Tereza  Lima  a  situação  do  ex-aluno  Thalles
Sequeiros de Figueiredo, aluno do Franklin e profa Lucia Previato, foi solicitado
pela profa Lucia Previsto o cancelamento dele da pós graduação, pois o mesmo
abandonou o curso, isto é, o laboratório dela,
- No CD foi solicitado que se coloque na página do IBqM todas as Atas da CPG, eu
Tereza falarei com o Leandro se ele consegue colocar ou temos que falar com o
prof. Francsico Prosdocimi.

Agradecimentos:
Prof.  Claudio  Masuda pediu que conste  em Ata o  agradecimento da CPG pela
participação  ativa  dos  servidores  Leandro e  Luana na  elaboração  do  último
Edital para o Mestrado Extra, dando sugestões e correções do mesmo.

A reunião foi encerrada as 16:10 horas.


