
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia oito de janeiro de dois mil e nove, às nove horas, foi realizada reunião ordinária da 
Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pelo Coordenador do Programa, Prof. François 
Germain Noël. Presentes os docentes Patrícia Dias Fernandes, Claúdia Lúcia Martins da Silva, 
o representante discente Humberto Muzi Filho e a funcionária Denise de Freitas Campos, 
secretária de PG. Foram discutidos os seguintes itens: I) Credenciamento de docentes: o Prof. 
Paulo Roberto Ribeiro Costa, docente do NPPN/UFRJ, solicitou credenciamento junto ao 
Programa para orientar as candidatas ao Mestrado Talita Brunoro Mendes e Marcela Mariana 
Ribeiro. A Profª Gisele Zapata Sudo, avaliou a documentação encaminhada pelo docente e 
relatou parecer favorável ao credenciamento do mesmo.  A Profª Rosane Vianna Jorge 
solicitou credenciamento para orientar o candidato ao Doutorado Diogo Nascimento Piranda e 
o Prof. Newton Gonçalves de Castro relatou parecer favorável ao seu credenciamento.  A Profª 
Maria Eline Matheus também solicitou credenciamento para orientar a candidata ao Mestrado 
Anique Barbosa de Matos, e o Prof. Paulo de Assis Melo após avaliar a documentação 
encaminhada, manifestou parecer favorável ao credenciamento. O Prof. Luis Eduardo Menezes 
Quintas encaminhou à Comissão Deliberativa documentação para solicitar credenciamento 
para orientar a candidata ao Mestrado Luciana Silva do Amaral e também manifestou seu 
interesse em participar do quadro de docentes permanentes do Programa. O Prof. Roberto 
Takashi Sudo relatou parecer favorável ao credenciamento. Após avaliar o parecer dos 
relatores, a Comissão decidiu homologar o credenciamento destes docentes, porém voltará a 
discutir em reunião da Comissão Plena sobre a inclusão do Prof. Luis Quintas no quadro de 
docentes permanentes. II) Banca avaliadora das seleções para Mestrado e Doutorado: o 
Coordenador da PG informou sobre a dificuldade de encontrar docentes externos para 
participação nas bancas avaliadoras,  e tendo em vista a proximidade do processo de seleção, 
informou aos docentes que, caso não conseguisse nenhum docente externo, teria de colocar 
dois participantes do próprio Programa de PG. A Comissão Deliberativa aprovou a decisão. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por Denise de Freitas 
Campos e, após aprovação, será assinada pelos membros da Comissão. 
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