
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia cinco de maio 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, o representante discente Humberto Muzi Filho e a 
funcionária Denise de Freitas Campos. A Dra. Patrícia M. R. e Silva justificou sua ausência 
(participação de evento organizado pela FIOCRUZ). Foram discutidos os seguintes pontos da 
pauta da reunião previamente comunicada aos membros da comissão: 1. Aprovação de 
bancas avaliadoras: Foram aprovadas as bancas avaliadoras propostas pelos orientadores 
dos seguintes alunos: Niele de Matos Gomes e Kelvin Stevens Espínola Lopez (Projeto de 
Tese de Doutorado); Marina Vieira Martins e Daniele Gabriel Costa (Exame de Conhecimentos 
Gerais); Caroline Pereira Jóia e Jaqueline Soares da Silva (Dissertação de Mestrado); Luana 
Braga Pontes e Daniele Gabriel Costa (Tese de Doutorado). A Comissão solicitou que os 
orientadores da aluna Daniele Gabriel Costa encaminhassem uma carta para informar o título 
da apresentação do exame de conhecimentos gerais e do projeto de tese de Doutorado, pois 
estas informações não foram incluídas no documento para indicação da banca avaliadora, 
sendo necessário avaliar se o tema proposto é diferente do trabalho de pesquisa realizado pela 
aluna. 2. Linhas de pesquisa: O Coordenador propôs que as linhas de pesquisa do Programa 
sejam renomeadas e vinculadas a apenas uma área de concentração (Farmacologia e Química 
Medicinal) e que na próxima reunião da Comissão Plena, sejam discutidas essas modificações. 
A Comissão Deliberativa propôs quais as linhas devem permanecer, ser criadas ou 
renomeadas, e foi aprovada a seguinte sugestão de nomes, a ser reavaliada na próxima 
reunião: 1. Farmacologia e Química medicinal de doenças negligenciadas;  
2. Farmacologia e Química medicinal do Sistema nervoso Central; 
3. Farmacologia e Química medicinal do Sistema Cardiovascular;  
4. Farmacologia e Química medicinal das doenças inflamatórias e da dor; 
5. Farmacologia e Quimica medicinal das Toxinas e Substâncias  
Antagonistas; 6. Interação fármaco-receptor e sinalização celular;  
7. Modelagem molecular aplicada ao desenvolvimento de fármacos. O Coordenador da PG 
ficará responsável em alterar os nomes e as ementas de cada linha no sistema SIGMA da 
UFRJ e verificará o procedimento para remanejamento dos projetos, vinculados a cada linha 
atual, após deliberação da CP. 3. Decisão sobre o uso da verba do Casadinho. A Comissão 
sugeriu a utilização da verba para aquisição de aparelhos de ar-condicionado para os biotérios 
(sala E-29:1 + biotério central: 4 + biotério LASSBio:1), 2 computadores para a sala dos alunos 
de PG no subsolo e mais um data show e um notebook. 4. Data da reunião da Comissão 
Plena. O Coordenador propôs que a próxima reunião com a Comissão Plena seja feita no dia 
02 de junho de 2010, às 9:30 h, para discutir sobre o recredenciamento de docentes, próximos 
Editais de seleção para o Mestrado e Doutorado, e áreas de conhecimento + linhas de 
pesquisa do Programa (no SIGMA e no Coleta-CAPES) para o próximo triênio.  5. Assuntos 
gerais: 1. Arquivamento de CDs com teses/dissertações na secretaria: a Profª Patrícia 
Fernandes sugeriu que os arquivos PDFs das teses e dissertações sejam gravados num único 
CD para reduzir a quantidade de CDs arquivados na secretaria. 2. O Coordenador solicitou à 
funcionária Denise, secretária da PG, que enviasse um e-mail cobrando o agendamento das 
atividades obrigatórias, para os alunos que estão com atraso na apresentação, e que os 
orientadores dos alunos que não receberam a notificação por escrito assinarão o recebimento 
da notificação pelo aluno, valendo a partir desta data a contagem do prazo de 30 dias para o 
aluno apresentar sua atividade. Se o aluno não efetuar a marcação dentro do prazo 
estabelecido será sujeito às penalizações previstas nas normas da PG. 3. A Professora Patrícia 
Fernandes comentou sobre o problema de falta de bolsas de Doutorado, o que está levando o 
Programa a perder alunos. O Prof. Carlos Manssour enfatizou a importância de conscientizar 
os docentes deste problema para que não deixem de solicitar bolsas pelo Edital do CNPq. 
Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por Denise de Freitas 



Campos, secretária da PG, e, após aprovação, será assinada pelos membros da Comissão 
presentes nesta reunião.  
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