
Rio, 15  de outubro de 2018 às 14:00 horas

Décima Terceira 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,  Jacqueline, Mauro
Pavão, 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)
Aprovada na reunião anterior, mas o Cepguinho solicitou a substituição do prof.
Fabio  Almeida  Cenaviva/  IBqM/UFRJ,  o  mesmo  foi  substituído  pelo  prof.  Jose
Ricardo Murari/ IBqM/UFRJ

Aprovação das bancas dos ECG´s
Mariana  Manzano  Rendeiro,  Thaia  da  Silva  Rodrigues,  Ariana  Azevedo
Vasconcelos, Felippe Espineli Amorim, Gabriela da Silva, Jessica Oliveira Barreto
da  Silva,  Karina  Martins  Cardoso,  Vivian  Neuza  dos  Santos  Ferreira,  Andreia
Cristina Galina, Vitor dos Santos Almeida e Ramon Pinheiro Aguiar

Outros assuntos:
Foram apresentados pelas discentes Clarissa e Mariana o resultado da consulta
feita aos discentes e docentes, sobre carga horária e disciplinas obrigatórias

Sugestão:
- O prof. Mauro Pavão sugeriu que antes de se preocuparem em excluir disciplinas
obrigatórias, carga horária de muitas horas, a CPG e o IBqM deve se preocupar
em criar uma grande discussão sobre: “Que profissional o IBqM quer formar?”,
existem muitas reclamações mas não se tem sugestões;
-  Ele também fala sobre um curso gratuito pela Internet de bioquímica (curso
online de Bioquímica da Harvard) que ele fez e que achou muito bom e que pode
ser  oferecidos  aos  alunos  e  que  poderia  servir  para  resolver  o  problema dos
alunos de doutorado que não cursaram a disciplina Fundamentos III  e  que se
discutiriam a forma de avaliar o aproveitamento do aluno;  

Decisões:
Ficou decidido que a partir de 2019/1º a disciplina Fundamentos III não será mais
obrigatória.

A reunião foi encerrada as 16:13 horas.

- Próxima reunião: Pensar na comemoração dos 30 anos da Pós Graduação em
Química Biológica

- Próxima reunião excepcionalmente será no dia 30/10/2018 (terça-feira) as 10:00
horas


