UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE QUÍMICA
Ata da reunião da Comissão de Pós-graduação e Pesquisa (CPGP) do Instituto de Química da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Às 11 horas do dia 22 de junho de 2020, reuniu-se a
Comissão de Pós-graduação e Pesquisa do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de
Janeiro por meio de videoconferência, com a presença dos seguintes professores: Vânia Paschoalin
(diretora adjunta de pós-graduação), que presidiu os trabalhos; Marco Antonio Chaer (coordenador
da PGQu); Daniel Perrone (coordenador do PPGCAl); Bárbara Vasconcellos (coordenadora do
PROFQUI); Michelle Rezende (substituta eventual da coordenadora do PROFQUI); Guilherme
Cordeiro (Coordenador do PEQui); ; Anderson Pinheiro (coordenador do PPGBq); Luciana Pizzatti
(substituta eventual do coordenador do PPGBq). Todos participaram por videoconferência e trataram
dos seguintes assuntos: 1- Homologação do pedido de inclusão no PIPD da UFRJ do pesquisador
Bruno Gabriel Alves Leite Borges: Por solicitacão da Coordenação da PGQu foi analisado o
encaminhamento da inclusão do Dr Bruno G. A. L. Borges no Programa PIPD da UFRJ, que veio
acompanhado da ata da CD da PGQu na reunião de 30/10/2019, aprovando a inclusão do pesquisador
Bruno Gabriel Alves Leite Borges no PIPD da UFRJ sob orientação da professora Maria Luiza Rocco.
Após deliberação dos presentes, foi homologada a aprovação da inclusão do pesquisador Bruno
Gabriel Alves Leite Borges no PIPD da UFRJ sob orientação da professora Maria Luiza Rocco e
encaminhado para homologação na reunião da Congregação do IQ; 2- Disciplinas EaD/interação
com a COMEaD/PG-IQ: Os coordenadores trouxeram as informações sobre as deliberações de cada
CD e os levantamentos sobre o acesso dos alunos às aulas remotas. Após os informes de cada
coordenador foi definido que as disciplinas terão sua quantidade de vagas aumentada,
disponibilizando as vagas extras aos alunos inscritos em todos os Programas do IQ, no sentido de
maximizar esforcos e oferta de disciplinas. A listagem das disciplinas sera encaminhada ao NCE para
abertura das turmas na plataforma AVA; 3 - Solicitação de prorrogações do PEQUI - A coordenação
do PEQui enviou, após aprovação na CD, vários pedidos de prorrogação de matrícula para serem
homologados e enviados ao CEPG. Após deliberação dos presentes, foi aprovado que os seguintes
alunos tenham os pedidos de prorrogação de defesa por mais seis meses homologado e enviados
para apreciação no CEPG, acompanhados da previa da tese de Mestrado: Débora Sanchez Pereira,
Élcio de Paula Ribeiro, Filipe Adolpho, Flora Gomes de Oliveira da Silva, Joyce Cezário Barbosa,
Renata da Rocha Torres, Thiago Moreira de Oliveira, Danielle da Silva Rosa e Karine Pires Moreira.
As solicitações de 6 meses adicionais para os estudantes com matricula em marco de 2017 foram
aprovadas pelo CPGP, uma vez que todos apresentaram documentação justificando o período
adicional, atestados médicos, quando fosse o caso, e a previa do documento da dissertação e serão
encaminhados ao CEPG solicitando autorizacao para a defesa, dentro de 6 meses adicionais, ou seja,
completando 36 meses, 30 regulamentares e 6 meses, autorizados pelo CPGP; 4 - Recurso do
docente Jorge Rodrigues sobre o resultado do credenciamento como docente colaborador na
PGQu: A professora Vânia informou que o docente Jorge de Almeida Rodrigues Júnior encaminhou
uma solicitação ao CPGP de revisão do processo de seu credenciamento como docente colaborador
da PGQu. A Profa Vania informou sobre a documentação anexada pelo Professor Jorge Rodrigues e
solicitou que o Coordenador da PGQu, esclarecesse como foi o processo de credenciamento, e o
papel tanto da Câmara de Acompanhamento Docente quanto da Comissao Deliberativa no processo
de credenciamento. Professor Marco Antônio Chaer explicou todo o processo, a ampla discussão das
regras com todo o corpo docente, o estabelecimento das regras em prazo hábil para que todos os
docentes e postulantes se enquadrassem, divulgando entre todos os docentes do IQ. Explicou que foi
respeitada a diretriz da área de Química da CAPES, que estabelece que o número de docentes
colaboradores não pode ser superior a 20% dos docentes permanentes, e explicou todos os detalhes
do processo. Explicou ainda que a Camara de Acompanhamento Docente fez recomendações para a
CD, órgão deliberativo. que então elaborou a listagem final dos docentes credenciados como
permanentes ou colaboradores. Foi também entendido pelos membros da CPGP que docentes
externos ao Programa à época do processo de credenciamento não poderiam ser avaliados quanto a
orientação na PGQu, com exceção da Professora Michelle Rezende. A análise por parte dos presentes
do recurso do docente foi que o credenciamento obedeceu as diretrizes previamente acordadas, que
todos tiveram conhecimento das regras em tempo hábil. Após discussão, e por unanimidade dos
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componentes da CPGP, a decisão foi de INDEFERIR o recurso sobre o resultado do credenciamento
como docente colaborador na PGQu impetrado pelo o docente Jorge de Almeida Rodrigues Júnior. 5Prorrogação de defesa do aluno de mestrado do PPGCAl Luiz Felipe Lopes dos Santos: A
coordenação do PPGCAl enviou, após aprovação da CD do programa, o pedido para ser analisado
pela CPGP. Após explicação do professor Daniel Perrone dos motivos do pedido por parte do aluno,
foi aprovado por unanimidade dos presentes o pedido de Prorrogação de defesa do aluno de mestrado
do PPGCAl Luiz Felipe Lopes dos Santos até o 42º mês da matrícula do aluno. Sem mais assuntos a
serem tratados, a reunião foi encerrada às treze horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Claudio
Borges Marchon lavrei a presente ata, que vai assinada pela presidente da CPGP.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2020.
Assinaturas:

