
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia treze de maio 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) Aprovação de bancas 
examinadoras de Projeto de Tese de Doutorado: todas as bancas propostas pelos 
orientadores foram aprovadas, a saber: a banca avaliadora da aluna Daniele Gabriel Costa, 
será composta pelos docentes Celso Caruso, Ana Maria B. Martinez e Lídia Moreira Lima; da 
aluna Camila Ziccardi El Kik, pelos docentes Newton G. Castro, Marco Aurélio Martins e Mauro 
Sola-Penna; da aluna Amanda Santos de Souza, pelos docentes Geórgia Correa Atella, 
Lucienne da Silva Lara Morcillo e Marcelo Felippe Santiago; e da aluna Marina Vieira Martins, 
pelos docentes Eduardo Caio Torres dos Santos, Gisele Zapata Sudo e François Germain 
Noël.   II) Aprovação de banca de Mestrado: a Comissão Deliberativa aprovou a banca 
proposta pelos orientadores François Germain Noël e Cláudia Lúcia M. da Silva para avaliar a 
defesa de dissertação de Mestrado do aluno Paulo Henrique Cotrim Pimenta, a ser composta 
pelos docentes Bartira Rossi Bergmann, José Roberto Meyer Fernandes e Lídia Moreira Lima. 
III) Aproveitamento de créditos: a aluna de Doutorado Ariane Rennó Brogliato solicitou 
aproveitamento de 795 horas cursadas no Mestrado em Farmacologia e Terapêutica 
Experimental para o Doutorado. A Comissão aprovou o aproveitamento integral desta carga 
horária. IV) Jornada da PG do ICB: a Profª Patrícia Dias, representante do PPGFQM na 
Comissão organizadora da Jornada, informou que as inscrições para a Jornada e para 
apresentação de pôsteres será feita no Gabinete do ICB, porém os prazos ainda serão 
divulgados; as áreas temáticas para comunicação oral serão apenas quatro, a saber: Sistema 
Cardiovascular, Inflamação e Câncer, Plasticidade do Sistema Nervoso e Sinalização Celular. 
V) PROAP. O Prof. François Noël informou que em 2009 as parcelas do PROAP serão de 
R$6.000,00 e que o recurso PROAP disponível será distribuído apenas para docentes 
orientadores de alunos de PG. No caso de algum docente do Programa orientar o aluno com 
algum co-orientador externo ao Programa o docente interno receberá o valor integral para o 
aluno orientado. O Coordenador também informou que será retirado da raiz do PROAP uma 
parte para cobrir despesas que foram pagas com outras verbas (instalação do data show no 
auditório, instalação dos aparelhos de ar-condicionado da secretaria e da sala J1-005) e a Profª 
Patrícia Dias propôs que também seja incluído como despesa a ser abatida da raiz do PROAP 
a compra de uma lâmpada para o data-show da PG e de resina para o aparelho de Nanopure.  
VI) Assuntos gerais: 1. Casadinho: o Coordenador propôs que a verba do Programa 
“Casadinho” disponível para o PPGFQM seja utilizada para aquisição de 1 No-break, 1 
centrífuga para ependorfes nacional, 1 máquina de gelo, 1 data-show e 1 ar-condicionado split 
para o anfiteatro Lauro Sollero. 2. Profª Marília Zaluar: o Coordenador da PG comunicou sobre 
o interesse da Professora Marília em fazer parte do quadro de docentes colaboradores do 
PPGFQM a partir de 2009, porém a Comissão Deliberativa decidiu que este ingresso seja 
avaliado para início do próximo triênio (a partir de 2010). Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Denise de Freitas Campos e, após aprovação, será 
assinada pelos membros da Comissão. 
 
 
Prof. François Germain Noël __________________________________ 

Profa. Patrícia Dias Fernandes __________________________________ 

Profª. Cláudia Lúcia Martins da Silva __________________________________ 

Humberto Muzi Filho __________________________________ 



Denise de Freitas Campos __________________________________ 

 


