
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia 09 de setembro 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, Carlos Alberto Manssour 
Fraga, o representante discente Humberto Muzi Filho e o funcionário Rafael R. Breves (a Profa. 
Claudia L. M. da Silva estava de ferias). Foram discutidos os seguintes pontos da pauta da 
reunião previamente comunicada aos membros da comissão:  
1. Concomitância Graduação-PG (Bolsa CAPES). 2. Proposta de normas para prazo de 
encaminhamento de dissertação-tese para bancas. 3. Elaboração de proposta para Casadinho-
FAPERJ. 4. Assuntos gerais. 

1. Prosseguindo a avaliação da regularidade da situação de concomitância entre 
recebimento de Bolsa auxilio de Pós-graduação com curso de Graduação, a comissão 
deliberativa concordou com a posição da PR-2 sobre o assunto, expressa através do e-
mail em anexo. Em função disso, a Comissão deliberativa decidiu que o aluno Marcelo 
Amorim, atualmente nesta situação, deveria optar pelo curso de graduação ou a bolsa 
dentro do prazo fixado, conforme a carta que segue em anexo. 

2. Conforme a proposta do Professor Eliezer J. Barreiro, a Comissão Deliberativa decidiu 
propor, junto a Comissão Plena, que o prazo máximo para o encaminhamento de 
dissertação e tese deverá ser de no mínimo 15 dias para mestrado e 21 dias para 
doutorado. As cartas convites para os membros da banca, devidamente assinadas pelo 
Coordenador, passariam assim a ser entregues ao aluno somente se os exemplares 
forem entregues no prazo. Os exemplares e as cartas deverão ser entregues pelo aluno. 

3. Foi discutida uma proposta para elaboração de um projeto Casadinho-FAPERJ, onde foi 
definido o ICB como parceiro prioritário, e a preferência por equipamentos multi-
usuários. 

Assuntos gerais: 1. Foi aprovada a Professora Iolanda Margherita Fierro como suplente da 
revisora externa da dissertação de mestrado do Aluno Leandro Louback da Silva e recusada a 
professora Elisabeth Marostica devida à sua baixa produção cientifica nos últimos anos. 2. Foi 
decidido propor a Comissão Plena a obrigatoriedade da disciplina Bioética, Biossegurança e 
Boas Práticas com animais em experimentação, comum aos diferentes cursos de PG do CCS 
que é oferecida uma vez por ano, com duração de 1 semana (tempo integral = 1 credito). 3. O 
coordenador de PG, prof. François Noel, informou que a verba solicitada ao Pro-Infra para 
compra dos dois equipamentos propostos pelo PPGFQM foi aprovada pela FINEP e deve sair 
no próximo ano. Os dois equipamentos deverão ficar localizados nas dependências, e sob a 
responsabilidade, do PPGFQM em uma sala de uso comum que ainda não foi definida. Foram 
aprovados os nomes das professoras Claudia L.M. da Silva e Patrícia Dias Fernandes para 
serem responsáveis pelo sistema de Imageamento e o Flexstation, respectivamente. 
Esta ata foi lavrada pelo Chefe de Secretaria de PG do ICB e, após aprovação, será assinada 
pelos membros da Comissão presentes nesta reunião. 
 
 

Prof. François Germain Noel 

 

 

Profª Patrícia Dias Fernandes 

 

 

Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga 

 

 

Humberto Muzi Filho 

 

 


