
Rio, 11 de fevereiro de 2019 às 14:00 horas 
 
Décima 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 Wagner Seixas, Katia Calp, Mauto Pavão, Carla Polycarpo, Claudio 
Masuda, Clarissa França, Mariana Ribeiro  e Tereza Lima, técnica em secretariado como secretária. 
 
 
Print 
Carla dá informações sobre o Print 
Informa que o Termo de Aceitação não foi enviado para a Capes, não foi enviado a retificação do 
relatório de gastos. 
Não sabe dizer se os R$ 10.000,00 (dez mil reais) de consumo de 2018, será repassado devido não ter 
sido enviados todos os documentos, não foi aberto ainda nenhuma conta corrente e não tem cartão 
do banco 
Tereza ligou para Elaine da PR2-Divisão de ensino e soube que os programas que aderiram ao Print 
não tem mais direito a cotas de PDSE e nosso programa consta na lista dos cursos que não podem 
mais concorrer as cotas do PDSE 
 
Faperj Emergencial 2017 
Fernando informa que a Faperj adicional mais três parcelas ao projeto, que será mais R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) we que hoje temos em conta o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), como 
só ficou sabendo na semana passada sobre esse saldo e essas novas parcelas que ainda serão 
depositadas, fez uma solicitação de prorrogação para gastos de mais 4 meses, enviou para o mprof. 
Sorgine assinar e enviar por e-mail para a Faperj 
 
Faperj Nota 10 
Abrir Edital, prazo de envio até o dia 12 de março de 2019, o programa tem direito  de indicar uma 
bolsista de mestrado e um de doutorado 
Após discussões, chegou-se a conclusão que deve-se incluir para análise dos candidatos, uma 
apresentação de projeto com 10 minutos de apresentação e 10 minutos de arguição, dando intervalo 
de 5 minutos entre um candidato e outro. 
Comissão avaliadora: Kátia Calp e Mauro Pavão, será feito convite a um professor externo ao 
programa. 
Inscrições dos candidatos: 13 a 20/02/2019 
Processo seletivo: 26 e 27/02/2019. 
 
Após todas essas deliberações a comissão presente ficou discutindo as tarefas de completar a 
Plataforma Sucupira e por este motivo a secretária retirou-se da reunião 
 
A reunião foi encerrada as 15:30  horas. 
 
 


