
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia 26 de agosto de dois mil e nove, às dez 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 o funcionário 
Rafael R. Breves. Foram discutidos os seguintes pontos da pauta da reunião previamente 
comunicada aos membros da comissão:  
1. Carta da profa. Valéria M.N. Cunha ao CD. 2. Aproveitamento de créditos (Diogo N. 
Piranda). 3. Pedido da Profa Claudia B. farias (autoclave). 4. Assuntos gerais. 
 

1. Após ter lido a carta da profa Valéria M.N. Cunha (em anexo) e alguns e-mails, a 
Comissão decidiu encaminhar uma carta à Professora esclarecendo que agiu de acordo 
com instruções recebidas do CEPGuinho quanto a necessidade de regularidade de 
produção científica para indicação de membros participantes de bancas examinadores. 
A comissão lembrou que atuou da forma correta, e habitual, comunicando ao 
proponente da banca (Orientador), e não aos membros sugeridos, a decisão de não 
aceitar a indicada, a não ser que venha acompanhada de carta justificativa, a qual seria 
encaminhada ao CEPEGuinho. Ademais, a Comissão esclareceu que não vetou o nome 
da Professora, mas o condicionou a uma carta justificativa a ser encaminhada pelo 
Orientador proponente, assim como foi feito em várias ocasiões. A Comissão entende 
que a decisão teria sido idêntica, mesmo que os dois artigos aceitos para publicação na 
data do pedido tivessem sido relacionado ao CV-LATTES, desatualizado, da Professora 
em função da falta de regularidade de publicação (nenhuma publicação desde 2005), o 
que seria questionado no CEPEGuinho. O Coordenador lembrou que até pouco tempo 
não havia instruções formais, escritas, do CEPGuinho, o que mudou recentemente 
quando foram elaborados “princípios gerais” para orientar os Programas de Pós-
graduação na indicação de membros para comporem bancas de defesas, documento a 
ser encaminhando ao corpo docente/discente. 

2. Foi decidido aproveitar todos os créditos solicitados pelo aluno Diogo N. Piranda, com a 
exceção do crédito PDM02010 (“Apresentação em congresso”). 

3. Foi aprovado o pedido da Profa Claudia B. Farias, de transferir temporariamente a 
autoclave do biotério (que não esta sendo usada) para o bloco J, para uso dos 
interessados. Foi decidido solicitar verba ao ICB para instalação da mesma, 

 
Assuntos gerais: 1. Foi aprovado o apoio do CD de apoiar a iniciativa dos alunos de PG em 
fretar um ônibus para ir ao congresso da SBFTE, a ser custeado pelo PROAP, seguindo a 
orientação da PR-2 que declinou o pedido que lhe foi encaminhado. 
2. Foi lamentado o fato de alunos do PPGFQM enviarem séries de e-mails para o corpo 
docente sobre assunto que deveria ser discutido no fórum adequado (corpo discente), ainda 
mais considerando a forma pouco respeitosa adotada. Entendendo-se que é também papel do 
orientador acadêmico orientar seus alunos no sentido de saber usar os meios e a forma 
adequada para o ambiente universitário, o CD decidiu lhe encaminhar uma carta para alertá-lo 
sobre o fato, ainda mais que esta situação caracterizou uma recidiva por parte de um dos seus 
alunos.   
Esta ata foi lavrada pelo Coordenador de Pós-graduação e, após aprovação, será assinada 
pelos membros da Comissão presentes nesta reunião. 
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