
Rio, 30 de janeiro de 2019 às 14:00 horas 
 
Décima 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. Fernando Palhano Claudio Masuda, Gabriela Silva, Ana Paula, Wagner Seixas, Carla 
Polycarpo, Russolina Zingali, Clarissa França, Mariana Ribeiro  e Tereza Lima, técnica em secretariado 
como secretária. 
 
 
- Prof. Sorgine fala sobre seu pedido de deixar a coordenação  da pós graduação, os motivos foram 
profissioinais e pessoais e também a sua saúde. 
- Profa Carla Polycarpo aceitou o convite de ser a coordenadora do Print e coordenará o projeto com 
ajuda das profas  Ana Paula e Monica Lomeli e mais o diretor científico, que não se sabe se será o 
atual ou um novo indicado pelo atual diretor do IBqM. 
 
Eleição para novo coordenador: 
Os profs Jacqueline Leta e Marcius Almeida serão os responsáveis por este processo eleitoral.  Os dias 
serão: 
04 e 05/02/2019 – período de inscrição dos candidatos 
07 e 08/02/ e 11/02/2019 – período da eleição 
 
Eleição para nova comissão da CPG 
Em janeiro de 2020 deverá ser eleita uma nova comissão da CPG 
 
Homologação das inscrições s de mestrado e doutorado 
Após a documentação dos candidatos serem apresentados pela profa Ana Paula através do data 
show, os membros presentes aprovaram todas as inscrições 
 
Seleção de Mestrado 
O processo seletivo de mestrado começará no dia 04 de fevereiro, segunda-feira próxima com a 
aplicação do primeiro dia de prova escrita e dia 05/02 segundo dia da prova escrita, seguindo o 
horário da tarde da prova oral 
 
Pedido de Credenciamento Interno 
Foi solicitado pelo prof. Francisco Rômulo Monte Ferreira seu credenciamento junto ao programa 
para orientar dois candidatos ao doutorado no primeiro semestre de 2019, o pedido foi aceito e será 
colaborador do programa 
 
Foi solicitado pelo prof. Mychael Vinicius da Costa Lourenço  seu credenciamento junto ao programa,  
já concluiu uma co-orientação junto com prof.Matthias Gralle e compartilha orientação de dois 
alunos de mestrado com a profa Fernanda Guarino,, o pedido foi aceito e será colaborador do 
programa. 
 
 
Assuntos Gerais: 
Foi solicitado pelo prof. Claudio, que todo semestre ao término das renovações de matrículas, seja 
informado para ele quem foram os alunos que não renovaram. 
 
A reunião foi encerrada as 15:30  horas. 
 
Próxima reunião dia 11/02/2019 

 


