
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia quinze de abril 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) 
Credenciamento de docentes: a Profª Claúdia Moraes de Rezende solicitou credenciamento 
junto ao PPGFQM para ser co-orientadora da aluna de Doutorado Mariana Martins Gomes 
Pinheiro. Após analisar o parecer favorável do relator, Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga, a 
Comissão homologou a aprovação do credenciamento. A Profª Maria Eline Matheus também 
solicitou credenciamento para co-orientar as alunas de Doutorado Mariana Martins Gomes 
Pinheiro e Niele de Matos Gomes e a aluna de Mestrado Renata da Silva Zardo. Após analisar 
a documentação encaminhada, o Prof. Carlos Manssour Fraga relatou parecer favorável ao 
credenciamento. Apesar de a Profª Maria Eline ter um perfil aprovado para co-orientar as 3 
alunas, a Comissão Deliberativa homologou o credenciamento desta docente para co-orientar 
apenas as alunas Niele Matos Gomes e Renata da Silva Zardo, pois a aluna Mariana, já terá 
como co-orientadora a Profª Cláudia Moraes de Rezende. II) Novas disciplinas de Doutorado: o 
Coordenador comunicou que as disciplinas BMF-814- Treinamento de orientação científica e 
BMF-831-Trabalho experimental III já foram implementadas e poderão ser oferecidas a partir 
do próximo semestre para os alunos de Doutorado do Programa. III) Aproveitamento de 
créditos: o aluno Marcelo Abrahão Strauch solicitou aproveitamento de 975 horas cursadas no 
Mestrado para o curso de Doutorado. A Comissão aprovou este aproveitamento. IV) Atraso no 
cumprimento de atividades obrigatórias. O Coordenador da PG comunicou que a aluna Marcela 
Jardim Gomes Elias não apresentou o Jornal de Dados dentro do prazo estabelecido pela 
Coordenação do Programa, porém, esta aluna já recebeu uma advertência pelo atraso e 
agendou sua apresentação com a secretaria do Programa para o dia 16/04. O Coordenador 
informou também que fará nova cobrança aos alunos com atraso na apresentação de Projeto 
de Tese e Jornal de Dados para que façam a apresentação até o dia 30 de maio de 2009. V) 
Jornada das PGs do ICB: o Prof. François e a Profª Patrícia Dias comunicaram que a Jornada 
será realizada no período de 12 a 14 de agosto de 2009 e os prazos e normas para inscrição 
de alunos para apresentação oral, apresentação de pôster ou apenas participação como 
ouvinte ainda serão definidos e divulgados pela Comissão organizadora. VI) Aprovação de 
banca examinadora: a Comissão aprovou a banca de tese de Doutorado do aluno Alexandre 
Lopes Lourenço, a ser composta pelos docentes Maria do Carmo Borges de Souza, Newton 
Gonçalves de Castro e Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro. VII) Assuntos gerais: o Coordenador 
comunicou que o PPGFQM foi contemplado com uma bolsa de Mestrado (cota da Pró-
Reitoria), pelo período de 12 (doze) meses. Este pedido foi encaminhado no mês de março e a 
bolsa foi concedida à aluna Milla Machado Fumian, tendo em vista que o aluno Diogo 
Guimarães Marinho (próximo da lista de espera) foi aprovado e admitido recentemente num 
concurso público e não poderia ficar com a bolsa. 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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