
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia vinte nove 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 docente: a Profª Fernanda Carla Ferreira de Brito solicitou 
credenciamento junto ao PPGFQM para ser co-orientadora da aluna de Mestrado Milla 
Machado Fumian, que atualmente é orientada pela Profª Ana Luisa Palhares. Após analisar a 
documentação encaminhada, a Profª. Drª. Patrícia Dias Fernandes relatou parecer 
desfavorável ao credenciamento, justificando que a docente não apresenta publicações 
recentes e nem experiência prévia de orientação. Apesar do parecer desfavorável do relator ao 
credenciamento, a Comissão Deliberativa decidiu que este indeferimento não é definitivo, 
sendo que a Profª Fernanda poderá futuramente reapresentar um pedido de credenciamento, 
desde que comprove maior produção na área de conhecimento em que deseja colaborar. II) 
Aprovação de bancas examinadoras: a Comissão Deliberativa aprovou a indicação da Profª 
Vânia Maria Correa da Costa para substituir o Prof. Eliezer J. L. Barreiro, na banca do aluno 
Alexandre Lopes Lourenço, tendo em vista que são necessário 2 docentes externos na banca 
de Doutorado, conforme determinado no regulamento do PPGFQM. A Comissão também 
avaliou a proposta de banca avaliadora encaminhada pelo Prof. Roberto Takashi Sudo para a 
tese de Doutorado da aluna Paula Lima do Carmo, e sugeriu que o Prof. Roberto Takashi 
indique outro docente com currículo mais forte para substituir a Profª Fernanda Antunes. A 
participação dos Professores Eliezer Barreiro e Regina Scivoletto nesta banca foi aprovada. A 
banca indicada pelo Prof. François Noël para avaliar a defesa de Projeto de Tese do aluno 
Jean Pierre B. Thibaut, a ser composta pelos Professores Ana Paula Santiago, Lídia Moreira 
Lima e Newton Gonçalves de Castro também foi aprovada. III) Mudança para categoria de 
docente permanente: o Prof. Luis Eduardo Menezes Quintas encaminhou à Comissão 
Deliberativa uma carta manifestando seu interesse em pertencer ao quadro de docentes 
permanentes do Programa. A Comissão indicou a Profª Patrícia Dias Fernandes para analisar a 
documentação encaminhada, e relatar seu parecer sobre esta solicitação. IV) Carta dos 
alunos da PG. Os alunos Marcelo Amorim Tomaz e Marcos Monteiro Machado divulgaram por 
meio eletrônico uma carta contendo críticas sobre os critérios de avaliação para seleção de 
candidatos ao curso de Mestrado e Doutorado do Programa. Porém, o Coordenador da PG 
informou que não responderá ao manifesto destes alunos, tendo em vista que a carta divulgada 
não foi direcionada ao Coordenador da PG e não contém a concordância dos demais alunos do 
Programa. A Comissão Deliberativa decidiu que qualquer insatisfação com os critérios 
divulgados previamente no Edital de seleção deve ser manifestada por parte dos candidatos 
que participam da seleção, tendo para esse meio a solicitação de recurso durante ou 
imediatamente após a divulgação do resultado do processo seletivo. 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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