
Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021. 
 
Primeira Reunião da Comissão Deliberativa do Programa de Pós-graduação em Química Biológica 
eleita em 24 de maio de 2021.  
A reunião iniciou-se às 14:00 horas 
Presentes: Professores Wagner Seixas, Marcius Almeida, Sonia Vasconcelos, Mychael Lourenço, 
Gustavo Ferreira, Mariana de Sá, Katia Calp, Gabriela Paiva, Andre Gomes, Gustavo Taveira como 
representante discente, Leandro, Luana e Tereza Lima secretariando. 
 
Aprovação de Banca 
 
João Glauber C. Ferreira (mestrando orientado pelo prof. Adriana). 
Revisor /Suplente interno: Gabriela Paiva/IBqM/UFRJ.  
Relator: /IBqM/UFRJ. 
Banca: Claudio Akio Masuda/IBqM/UFRJ, 
Maite Vaslim/IMPPG/UFRJ, 
Marcio Alves Ferreira/ I.B./UFRJ.  
Suplente externo: Regis Lopes Corrêa/IB/UFRJ. 
 
 
Aproveitamento de Carga horaria 
Roseday Santos – Aproveitada a carga horaria do mestrado profissional. 
Erika Mac Knight - Aproveitada a carga horaria do mestrado profissional. 
 
Aproveitamento de Carga horaria indeferida Seminários Externos 
-Vanessa Rizzo- não tem nível de ALV. 
-Victoria R. Borges - não tem nível de ALV. 
-Stephanie Treiber, não aceito, pois se trata de evento sobre formação profissional, não tem nível 
de ALV. 
 
Aproveitamento de Carga horaria deferida Seminários Externos 
Emylle C. Bartuli – aprovadas as presenças assistidas no NUPEM/UFRJ e Fiocruz, totalizando 19 
presenças. 
 
Aproveitamento Prova de Proficiência 
Harumi Matsumoto – indeferido o pedido. 
 
 
Crédito Didático – Mestrado 
Emylle Costa Bartuli – Didática I aprovada. 
Gabriela Rocha – Didática I aprovada. 
 
Crédito Didático – Doutorado 
- Bruna Gino – Didática I aprovada. 
- Ricardo Andre Santana – Didática I aprovada. 
- Angelina P. da Silva – Didática I aprovada. 
- Gabriel Alves – Didática I – 15 + 15 = 30 – aprovada. Didática II – 30 aprovada. 



Pedir uma descrição informando como foi dado o bloco I para a CPG analisar e quanto a didática II 
não necessita passar para a CPG, mas tem que ter uma descrição das atividades assinada pelo 
aluno, orientador e prof. responsável pela disciplina.  Ver o formulário da graduação e usar para 
anexar ao formulário da PG. 
 
Situação ex-alunos do prof. Mario e atualmente orientados pela profa. Georgia 
 
-Felipe – teve uma reunião com o prof. Andre Gomes e Georgia Atella, a tese esta sendo 
encaminhada com ajuda da Georgia que vai ajudar em um novo projeto, ao terminar o prazo da 
Portaria que suspende a contagem do tempo solicitará uma prorrogação para conclusão da tese. 
-Ana Paes – Havia sido combinado dela procurar a profa Katia e a Georgia mas não houve essa 
procura para ajuda-la na sua tese 
 
Solicitação de conserto da ultracentrífuga Beckman 
Solicitado o conserto pelo servidor Jorge Mansur, hoje responsável pela sala das centrífugas. 
Equipto multiusuário no valor de R$ 4.500,00 aprovado, prof. Andre Marco informou que pode 
pagar pelo seu CNE caso seja urgente ao contrário será pago com o Proex 2021. 
 
- Prof. Mychael Lourenço informa que a convite do prof. Wagner Seixas aceitou ser o novo 
coordenador do Print. 
 
- Prof. Julio Mignaco recebeu um convite de um rapaz colombiano que fez mestrado aqui no 
IQ/UFRJ e hoje pretende fazer o doutorado no programa de química biológica, ele teria bolsa de 
um programa da Colômbia mas para isso ele necessita de uma carta da PG dizendo aceita-lo, a 
CPG chegou a uma conclusão de que a carta deve constar esses termos: o aceite do candidato 
para obter o título de doutor no programa de pós graduação em química biológica/UFRJ o mesmo 
deverá ser aprovado no processo seletivo para o ingresso no doutorado e ser aprovado nas regras 
do programa.  O prof. Wagner ficou de passar para o prof. Julio essas informações. 
 
Indicação do Vice-Coordenador 
O prof. Wagner convidou o prof. Andre Gomes para ser o seu vice, o mesmo aceitou e a CPG 
presente aprovou por unanimidade, Andre agradeceu o convite e a confiança de todos. 
 
Processo Seletivo 2021/2 
O segundo semestre inicia em 27 de setembro/2021, foi sugerido pelo Wagner que o processo 
seletivo seja realizado no final de agosto.  Na próxima reunião da CPG será definido as datas. 
 
Reunião encerrou-se as 17:12 horas  
Próxima CPG dia 12/07/2021. 
 


