
Rio, 30  de outubro de 2018 às 14:00 horas

Décima Quarta 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,  Andre  Gomes,
Mauro Pavão,Claudio  Masuda,  Wagner  Seixas,  Gabriela  Silva,  Ana Paula,  Maria
Lucia,  Clarissa França, e Mariana como representantes discentes e Tereza Lima,
técnica em secretariado como secretária.

Pedido de banca:
Ariene Soares Fonseca (Mestrado orientador Isabela Ramos)
Revisor: Claudio Masuda (parecer Parcial). 
Relator: ?????
Suplente interno: Claudio Masuda /IBqM/UFRJ 
Banca: Gabriela de Oliveira Paiva e Silva /IBqM/UFRJ
Leonardo Araujo de Abreu /Macaé/UENF
Attilio Pane/Prof. Visitante do ICB/UFRJ
 externo: Danielle Maria Perpétua de Oliveira Santos/IQ/UFRJ
Foi sugerido que a orientadora faça uma carta justificando a presença do prof.
Leonardo Araujo de Abreu
Aprovada

Ana Salles de Carvalho (Mestrado orientador Andrea Da Poian)
Co-orientação: Andrea Ketzer/Polo Duque de Caxias/UFRJ
Revisor: Wagner Seixas da Silva (parecer ?????). 
Relator: ?????
Suplente interno: Wagner Seixas da Silva /IBqM/UFRJ 
Banca: Juliana Camacho Pereira/IBqM/UFRJ
Claudio Akio Masuda/IBqM/UFRJ
Fabiano Ferreira Dutra/IMPPG/UFRJ
 externo: Herbert Leonel de Matos Guedes/Polo Xerem/UFRJ
Foi sugerido que a orientadora substitua o prof. Herbert Leonel de Matos Guedes
pelo prof. Fabiano Ferreira Dutra
Aprovada

Barbara Barbosa Succar (Doutorado orientador Lina Zingali)
Co-orientação: Eleonora Kurtenbach/IBCCFo/UFRJ
Revisor: Marcius da Silva Almeida (parecer parcial). 
Relator: ?????
Suplente interno: Marcius da Silva Almeida /IBqM/UFRJ 
Banca: Mariana Sá Pereira/IBqM/UFRJ
Ana Luisa Palhares de Miranda/Fac. Farmácia/UFRJ
Elis Cristina Araujo Eleutério/IQ/UFRJ
 externo: Sandra Konig/ICB/UFRJ
Aprovada

Aprovação da banca do ECG
Josemar Moreira Campos Barbosa

Outros assuntos:
-Andreia Galina solicita aproveitamento através de declaração de presença em
congresso, mas não tem certificado individual, somente o folder do congresso,
não foi aprovado, somente se apresentar as declarações individuais
- Ariana Azevedo Vasconcelos solicita aproveitamento de 15 horas do curso bases
matemáticas e físicas para a RMN realizado na Escola de RMN – aprovada



- Aluna LainaCristina Ferreira a CPG em reunião anterior, aprovou que a mesma
entregasse um artigo em forma de revisão e que o mesmo seria submetido antes
da defesa, como a aluna solicitou prorrogação de tempo de defesa, a CPG sugere
que ela altere o cronograma do pedido, alterando o prazo solicitado para que a
mesma tenha tempo de providenciar a revisão e concluir os créditos que ainda
faltam
-  Claudio  Masuda  fala  sobre  Fundamentos  III  e  pergunta  como  será  para  os
próximos alunos que precisarão deste crédito: Ele se prontifica a dar o curso caso
seja necessário, mas ele vai ler o guia que foi enviado pelo Mauro Pavão sobre o
curso de bioquímica on-line
- Fernando fala sobre o pedido do prof. Sergio Ferreira, pagar a publicação até
cinco mil  reais,  mas profa Katia sugere que se espere o artigo do Michael ser
publicado e ele solicitar o reembolso.

Seleção extra de mestrado:
Neste  processo  seletivo,  houve  22  candidatos  inscritos,  dezenove  com  a
documentação  toda  completa  e  as  declarações/diplomas  de  conclusões  da
graduação, sendo que três candidatos não tem a declaração de colação de grau,
então será enviado para esses candidatos um texto onde será dito que o prazo
para eles entregarem a declaração será no dia do início do processo seletivo, isto
é, dia 05/11/2018.
Comissão das Entrevistas:
Área de educação: Maria Lucia, Jacqueline Leta e Francisco Rômulo
Área de química biológica: Katia Calp, Fernando Palhano, Gabriela Silva, Claudio
Masuda e Mariana Ribeiro

A reunião foi encerrada as 16:20 horas.


