
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia quatro de março 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) 
Aprovação de banca examinadora: a banca proposta pela Profª. Valéria do Monti N. Cunha, 
para avaliar a defesa de Projeto de Tese de Doutorado do aluno Humberto Muzi Filho, a ser 
composta pelos docentes François Germain Noël, Márcia Cury El-Cheikh e Roberto Takashi 
Sudo foi aprovada.  II) Trancamento de matrícula: a aluna Tatiana de Faria M. Albuquerque 
Areas solicitou, por motivos familiares, trancamento de sua matrícula no curso de Mestrado 
pelo período de 6 meses, com a concordância do orientador. A Comissão aprovou que esta 
solicitação seja atendida. III) Adiamento do registro de matrícula no Doutorado: o aluno 
Diogo Nascimento Piranda, aprovado na última seleção para o Doutorado realizada no dia 29 
de janeiro de 2009, solicitou que sua matrícula no curso seja efetivada apenas no segundo 
semestre de 2009, mantendo a classificação obtida na seleção do primeiro semestre. Esta 
solicitação foi justificada pelo aluno estar recebendo uma bolsa de aperfeiçoamento no INCA, 
que terá duração até Julho de 2009. A Comissão decidiu que o pedido seja aprovado, porém, o 
prazo regulamentar de 48 meses como aluno de Doutorado do Programa será completado em 
Fevereiro de 2013 (quando o aluno completa 48 meses de aprovação no Doutorado). Sendo 
assim, o aluno deve se comprometer em defender a tese até Fevereiro de 2013 e se o aluno 
for bolsista de Doutorado, a bolsa será cancelada a partir deste período. VI) Coleta CAPES 
2008: o Coordenador da PG informou que avaliou, baseado na definição de “docente 
colaborador” do documento de área CB-II, a participação na Pós-Graduação de todos os 
docentes incluídos como colaboradores no relatório do ano 2007 e propôs que sejam mantidos 
como colaboradores no ano 2008, apenas os docentes Luis Eduardo Menezes Quintas, Mônica 
Santos Rocha, Rosane Vianna Jorge e Valéria do Monti N. Cunha. As Professoras Lucienne da 
Silva Lara Morcillo e Cláudia Farias Benjamim, em 2008, mudaram da categoria de colaborador 
para permanente e os docentes Bruno Lourenço Diaz e Tereza Sollero Cláudio-da-Silva seriam 
excluídos da classificação como colaboradores. A Comissão Deliberativa aprovou a proposta. 
V) Normas internas da PG: a Comissão Deliberativa concluiu a definição das normas da Pós-
Graduação sobre as atividades obrigatórias de defesa do Projeto de Tese e Exame de 
Conhecimentos Gerais. As propostas aprovadas serão encaminhadas para os demais 
docentes da PG para serem homologadas em reunião da Comissão Plena do Programa. VI) 
Calendário de reuniões: o Coordenador da PG propôs que as reuniões da Comissão 
Deliberativa sejam realizadas às quartas-feiras, de 09:00 às 11:00 horas, sempre um dia antes 
das reuniões da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa do ICB e solicitou à secretária do 
PPGFQM que envie por e-mail este calendário de reuniões. 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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