
 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No quatorze de abril de dois mil e dez, às nove horas e trinta minutos, foi realizada reunião 
ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pelo Coordenador do Programa, 
Prof. François Germain Noël. Presentes os docentes Carlos Alberto Manssour Fraga, Claudia 
L. M. da Silva, Patrícia Dias Fernandes, e 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. Pedido de nova disciplina do professor 
Eliezer. 2. Decisão sobre o uso da verba do Casadinho. 3. PROAP – Sala de Equipamentos de 
uso comum. 4. Homepage do curso. 5. Assuntos Gerais. 

1. A criação da disciplina eletiva teórica “Princípios de Química Orgânica Medicinal” não só 
foi aprovada como também foi sugerido o ingresso da disciplina no quadro das 
disciplinas de Escolha Obrigatória, no bloco das Teóricas. A documentação avaliada 
segue em anexo à ata. 

2. Foi acordado que será vinculado um email para todos os professores do programa, para 
obter sugestões e informações sobre os equipamentos que devem ser comprados com a 
verba do “Casadinho”. 

3. O aterramento da sala de uso comum (J1-05 - custo de R$600,00 (seiscentos reais) 
será feito com a verba PROAP, pois não foi possível fazê-lo com verba própria do ICB, 
devido à burocracia. Como ainda não tem previsão de recebimento da verba PROAP, foi 
aceita a proposta do Prof François de ele pagar com verba própria e depois ser 
ressarcido pelo . Foi levantada a proposta de destinar parte da verba PROAP para 
bancar passagem e estadia de membros de bancas examinadores de defesa (pedidos a 
serem avaliados pelo CD), desde que os convidados proferem uma palestra. 

4. O Prof Manssour aceitou fazer contato com um profissional para elaborar uma nova 
Home Page do Programa de PG, visando termos uma versão mais adequada em tempo 
hábil para avaliação pela CAPES (Coleta 2009).  

 
Assuntos gerais: O Prof Manssour pediu para que os orientadores do PPGFQM façam pedidos 
de bolsa para seus alunos ao CNPq. 
Esta ata foi lavrada pelo Chefe de Secretaria de PG do ICB e, após aprovação, será assinada 
pelos membros da Comissão presentes nesta reunião. 
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