
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia dezenove de agosto 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 Patrícia Machado Rodrigues e 
Silva, 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. Foram 
discutidos os seguintes pontos da pauta da reunião previamente comunicada aos membros da 

comissão: I. Linhas de pesquisa: Os membros da Comissão Deliberativa decidiram 

encaminhar à Comissão Plena a seguinte sugestão de nomes para as linhas de pesquisa do 
Programa, todas subordinadas à uma única área de atuação, denominada “Farmacologia e 
Química medicinal” : 1. Farmacologia e Química medicinal de doenças negligenciadas;  
2. Farmacologia e Química medicinal de doenças do Sistema Nervoso Central; 
3. Farmacologia e Química medicinal de doenças do Sistema Cardiovascular;  
4. Farmacologia e Química medicinal das doenças inflamatórias e da dor; 
5. Farmacologia e Química medicinal das Toxinas e Substâncias  
Antagonistas; 6. Interação fármaco-receptor e sinalização celular;  

7. Modelagem molecular aplicada ao desenvolvimento de fármacos. II. Recredenciamento 

de docentes do Programa: a Comissão Deliberativa, após avaliar o parecer dos relatores 

externos sobre os pedidos de recredenciamento dos docentes do Programa, decidiu propor à 
Comissão Plena que: os docentes permanentes do último triênio permanecerão neste quadro 
para o próximo triênio; a docente Rosane Vianna Jorge permanecerá inicialmente na categoria 
de docente colaborador, podendo migrar para o quadro de docente permanente ao longo do 
triênio, desde que fortaleça sua produção científica vinculada a este Programa de PG; a Profª 
Valéria do Monti Nascimento Cunha ficará inicialmente na condição de orientadora 
colaboradora associada a docente permanente do Programa; a Profª Mônica Santos Rocha 
não solicitou recredenciamento junto ao Programa e por isso permanecerá como docente 
colaboradora somente até concluir a orientação da aluna de Doutorado Amanda Santos de 
Souza; a Profª Tereza Sollero também não solicitou recredenciamento e portanto deixará de 

constar como docente colaboradora a partir de 2010. III. Aprovação de bancas 

avaliadoras: Foram aprovadas as bancas avaliadoras propostas pelos orientadores dos 

seguintes alunos: Pedro Setti Perdigão e Sharlene Lopes Pereira (Projeto de Tese de 
Doutorado); Humberto Muzi Filho e Camila Ziccardi El Kik (Exame de Conhecimentos Gerais); 
Priscilla Helena D’Almeida S. Santana, Tatiana Áreas, Luciana Silva do Amaral, Bruno Lemos, 
Marcos Monteiro Machado (Jornal de Dados); Carolina Martins Avila (Dissertação de 
Mestrado). A Comissão aprovou também o tema da apresentação de exame de conhecimentos 
gerais da aluna Daniele Gabriel Costa e a substituição do Prof. José Hamilton M. Nascimento 

pelo Prof. Marco Aurélio Martins na banca de Doutorado da aluna Luana Braga Pontes. IV. 

Assuntos gerais: 1. Seleção de Mestrado e Doutorado: a Comissão decidiu propor à 

Comissão Plena os seguintes prazos para o Edital de seleção: solicitação de credenciamento 
como orientador (para os não-permanentes) até o dia 14 de junho de 2010; período para 
inscrição dos alunos: de 17 de junho a 02 de julho de 2010; seleção de Mestrado: de 12 a 14 
de julho de 2010 e seleção de Doutorado nos dias 15 e 16 de julho de 2010. Foi aprovada 
também a proposta de retirar o peso do CV Lattes do orientador na seleção de Mestrado e de 
Doutorado. A Comissão decidiu encaminhar à Comissão Plena a proposta de zerar a fila de 
alunos aguardando bolsa nos cursos de Mestrado e Doutorado, somente registrando alunos 
aprovados que tenham bolsa imediatamente (ou com previsão de bolsa até a seleção seguinte) 
ou que assinem um documento informando que aceitam ficar sem bolsa do Programa durante 
a vigência do curso. 2. Edital Pró-equipamentos institucional: o Coordenador informou que está 
aberto este Edital da CAPES para encaminhamento de proposta pela PR-2 até o dia 09 de 
junho, e propôs que o nosso programa encaminhe pedido de equipamento, que havia sido 



proposto pelos pesquisadores do LASSBio, para constar do último edital FAPERJ (Casadinho-
2) mas não havia sido selecionado para constar da proposta final junto com o PCM. Foi pedido 
ao Prof. Manssour para que providenciasse a documentação necessária.  3. Jornada da PG: o 
Coordenador da PG informou que se reuniu com o Coordenador da PG do ICB e com a vice-
coordenadora do PCM e que foi decidido propor que a próxima jornada de PG  seja feita em 
conjunto, com os 2 Programas de PG do ICB (PCM e PGFQM), com duração de 2 dias, fora da 
sede (no IMPA) e com destaque para apresentações orais dos alunos (10 min + 5 min 
discussão): 2 sessões de 4 apresentações na manhã e tarde do primeiro dia e na manhã do 
segundo dia. Na tarde do segundo dia, haveria avaliação dos pôsteres seguida de palestra, 
premiações e coquetel. Esta proposta foi aprovada pelo CD e será encaminhada desta forma 
ao CP. 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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