
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia onze de fevereiro 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, 
Carlos Alberto Manssour Fraga, o representante discente Humberto Muzi Filho e a funcionária 
Denise de Freitas Campos, secretária de PG. Foram discutidos os seguintes itens: I) 
Adiamento de atividades da PG: o Coordenador informou que os alunos Marcelo Amorim 
Tomaz e Marcela Jardim Gomes Elias encaminharam solicitação de adiamento das 
apresentações de Projeto de Tese e Jornal de Dados, respectivamente. O Coordenador não 
aprovou o adiamento, tendo em vista que ambos estão com atraso importante para cumprir 
estas atividades, e enviou uma resposta ad referendum aos alunos estabelecendo o prazo de 
19/02/2009 para Marcelo Tomaz apresentar o Projeto de Tese e 12/03/2009 para Marcela 
Jardim apresentar o Jornal de Dados. A Comissão Deliberativa aprovou a decisão da 
Coordenação.  II) Reavaliação de conhecimento da língua estrangeira (inglês): o Coordenador 
informou que, na última seleção para o Mestrado, a aluna Renata da Silva Zardo compareceu 
no dia da prova de inglês para refazer a prova, tendo em vista que não foi aprovada nesta 
avaliação quando ingressou no curso em 2008. Porém, a aluna não comunicou previamente à 
sua orientadora e à Coordenação do Programa que iria participar da avaliação, e por isso foi 
impedida de realizar a prova. O Coordenador sugeriu que alunos reprovados na prova de 
conhecimentos de inglês, devem solicitar formalmente à Coordenação da PG a realização de 
uma nova avaliação, com a ciência e concordância do orientador. O Coordenador propôs que a 
prova de inglês seja aplicada semestralmente, e o aluno que ingressar no Mestrado deve ser 
aprovado até o terceiro semestre do curso. A Comissão aprovou estas propostas da 
Coordenação. III) Destrancamento de matrícula: a aluna Naiara Schaffazick solicitou o 
destrancamento de sua matrícula, a fim de concluir o seu curso de Mestrado. A Comissão 
aprovou que seja providenciado o atendimento da solicitação.  IV) Aprovação de bancas 
avaliadoras: a banca indicada pela Profª Valéria M. N.Cunha para avaliar a defesa de 
dissertação da aluna Naiara Schaffazick, sendo composta pelos docentes Luis Eduardo M. 
Quintas, Marcelo Einicker Lamas e Sabrina Calil-Elias foi aprovada, porém, a Comissão 
Deliberativa sugeriu a substituição de um dos suplentes indicados (Lucienne da Silva L. 
Morcillo ou Paulo de Assis Melo) por algum docente externo ao Programa, sendo indicadas as 
Professoras Reinalda Lanfredi (IBCCF/UFRJ) ou Jennifer Lowe (IBCCF/UFRJ). O Coordenador 
informou que aprovou ad referendum a banca da dissertação de Mestrado do aluno Marcelo 
Abrahão Strauch, indicada pelo Prof. Paulo de Assis Melo, a ser composta pelas docentes 
Tânia Tano, Sabrina Calil-Elias e Rosane Vianna Jorge e que a mesma também foi aprovada 
pela Comissão de PG e Pesquisa do ICB. V) Prova de seleção para o Mestrado: o 
Coordenador propôs a modificação da prova teórica da seleção para o Mestrado, para que os 
candidatos da Química Medicinal façam questões básicas e específicas somente de Química 
Medicinal, da mesma forma que os candidatos da Farmacologia só fazem questões de 
Farmacologia. A Comissão Deliberativa aprovou esta alteração para ser válida a partir da 
próxima seleção, sugerindo que este assunto volte a ser discutido na próxima reunião da 
Comissão Plena do Programa. A Comissão decidiu também alterar os pesos da prova teórica, 
do currículo do orientador, e da apresentação do projeto e currículo do aluno. Na seleção para 
o Mestrado, as propostas feitas e aprovadas foram de: peso 40% para a prova teórica, 40% 
para a apresentação oral do projeto e currículo do aluno e 20% para o currículo do orientador. 
Na seleção para o Doutorado, a proposta aprovada foi de peso 30% para o currículo do aluno, 
60% para o projeto/ entrevista e 10% para o currículo do orientador.  A Professora Cláudia 
Martins da Silva sugeriu também que no edital das próximas seleções, seja informado o 
procedimento para solicitação de vista de prova e pedido de recurso pelos candidatos. VI) 
Assuntos gerais: o Prof. François Germain Noël, orientador principal da aluna Daniele Campos 
Rezende informou que o Prof. Luis Eduardo M. Quintas, atualmente o co-orientador desta 
aluna, encaminhou uma carta manifestando seu interesse em ser o orientador principal da 



aluna, com a concordância do orientador atual. A Comissão aprovou a substituição das 
orientações. 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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