
 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia quinze de setembro 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 Dias Fernandes, Cláudia Lúcia M. da Silva e o 
representante discente Humberto Muzi Filho. O prof. Carlos Alberto Manssour Fraga justificou sua 
ausência na reunião devido à participação num curso fora do Estado.  Foram discutidos os seguintes 
pontos da pauta da reunião previamente comunicada aos membros da Comissão: 1. pedido do Prof. 
Paulo Melo; 2. situação de dois bolsistas que informaram mudança de situação (emprego): decisão 
quanto à bolsa e informe da PR2 sobre prazo para indicação de novos bolsistas; 3. bancas; 4. PROAP; 

5. Assuntos diversos. I. Pedido Prof. Paulo Melo. O professor Paulo Melo solicitou uma 

manifestação escrita da concordância do Programa em Farmacologia e Química Medicinal quanto a 
participação dele, como docente, no âmbito do Edital 17/2010 “Equipamento Solidário CAPES/FAPERJ” 
para a execução do projeto “Estudo das Atividades Citotóxicas de Venenos de Serpentes e Abelhas e 
de suas Toxinas Isoladas: Investigação dos Mecanismos de Ação e Desenvolvimento de Novos 
Inibidores de Lesão Tecidual” sob coordenação da Dra. Narcisa Leal da Cunha e Silva (Coordenadora 
da Pós-Graduação do Instituto de Biofísica  Carlos Chagas Filho, IBCCF-UFRJ). A Comissão 
Deliberativa se manifestou contrária à assinatura da carta envolvendo oficialmente o nosso Programa, 
devido às características do edital em apreço, conforme informado ao prof. Paulo Melo em carta a ser 

enviada neste mesmo dia (anexada a esta ata).  II. Mudança de situação de dois bolsistas. O 

Prof. François Noël encaminhou carta de uma aluna de mestrado sob a co-orientação dele (Luciana 
Silva do Amaral – vide carta anexada) informando que foi chamada pela Secretaria Estadual de Saúde 
(havia feito concurso uns dois anos atrás) para iniciar em setembro (24h semanais, todas as manhãs). 
Como orientador, o Prof. François considera que esta situação inviabiliza a permanência dela no quadro 
de bolsistas de Me da nossa PG. Os membros presentes do CD concordaram (seria um precedente 
perigoso em função da aceitação de tal situação pela CAPES). Concordamos que a nossa PG, na 
próxima reunião da CP, deveria se posicionar a respeito destas situações agora aceitas pela CAPES. 
Iremos decidir na próxima reunião do CD a melhor forma para realizar o cancelamento desta bolsa após 
consulta a PR-2. B. A aluna Niele de Matos Gomes (orientada pela Profa. Patrícia Dias Fernandes) 
solicitou a autorização para manter a bolsa mesmo após ser obrigada a prestar 20 horas semanais 
(sendo 10h na sexta-feira e 10h no sábado) na Secretaria Municipal de Saúde, pelas razões expressas 
na carta dela e da sua orientadora. Neste caso, a Comissão decidiu aprovar o pedido em função da 
baixa carga horária e da situação exposta assim como da possibilidade de transferir toda a carga para o 

fim de semana. III. Aprovação de Bancas avaliadoras: A CD aprovou a banca de Projeto de 

Tese de Doutorado da aluna Isabelle Karine da Costa Nunes (Dr. Vinicius Frias-FIOCRUZ; Profa. 

Luzineide Tinoco-NPPN-UFRJ e Profa. Patrícia Martins- PPGFQM e Fiocruz. IV. Proap:  Foi dados 

informes sobre possibilidades de se definir marcas, nos pedidos. V. Assuntos diversos: A Comissão 

Deliberativa decidiu formalizar junto à PR-2 o cancelamento da matrícula da aluna Maristela, orientada 

pelo Prof. Newton Gonçalves de Castro, por abandono. VI. Assuntos gerais:  A CD decidiu entregar 

uma ficha do orientador para banca examinadora das provas de seleção com o intuito de informar a 
mesma sobre a situação do Orientador no nosso Programa (Número de alunos, situação dos 
mesmos....). Esta ata foi lavrada pelo Coordenador do Programa e será assinada após aprovação pelos 
membros da CD presentes na reunião. 
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