
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 
No dia vinte e nove 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 Carlos Alberto Manssour 
Fraga, Patrícia Dias Fernandes e a funcionária Denise de Freitas Campos. Foram discutidos os 

seguintes assuntos: I. Recurso à avaliação do PPGFQM pela CAPES: O Coordenador 

da PG informou que após reunião realizada com o Diretor do ICB e com o Prof. Adalberto 
Vieyra, foi decidido que o PPGFQM deveria elaborar um documento para encaminhar à 
CAPES como recurso ao resultado da avaliação trienal 2007-2009, já que o resultado foi 

inesperado.  II. Acúmulo de bolsa com vínculo empregatício:. Quanto à forma de 

retirar a bolsa da aluna Luciana Silva do Amaral (vide decisão da reunião do CD de 
15/09/2010), foram apontadas 3 possíveis soluções em função do posicionamento do 
funcionário Júlio da PR2 “..... Se for no início de outubro ainda dá para indicar alguém em 
outubro mesmo.  Cancelamentos a partir de novembro é que não permitirão indicações.  Pelo 
que o técnico da CAPES falou-me ao telefone, as bolsas permanecerão em cada curso, mas 
acho sempre perigoso deixá-las vagas...“,: 
1. Cancelar a bolsa da aluna em inicio de outubro para ela deixar de receber  
2. Manter a bolsa ate fevereiro 2011 (para não deixar bolsa sem  
aluno...risco (?) de perder a bolsa). 
3. Repassar a bolsa para o quarto colocado na seleção extra que fizemos. 
Esta última opção foi considerada inadequada e perigosa em função do edital que previa a 
oferta de somente duas vagas. De fato, ao aproveitar o quarto colocado, deveremos aceitar o 
terceiro colocado (que não pode ter bolsa) assim como todos os candidatos que tiveram notas 
acima do mínimo.  A Comissão Deliberativa aprovou que este cancelamento seja feito 

imediatamente, a partir de outubro de 2010.  III. Cancelamento de matrícula da aluna 

Maristela Oliveira: segundo informações dadas pelo Prof. Newton Gonçalves de Castro, 

orientador da aluna de Doutorado Maristela de Oliveira, a aluna abandonou as atividades de 
pesquisa de sua tese e não se inscreveu em disciplinas oferecidas pelo Programa em 2010/2. 
A Comissão Deliberativa aprovou que seja realizado o cancelamento da matrícula da aluna 

imediatamente, mesmo não havendo a solicitação formal da aluna. IV. Doutorado-

sanduiche: A aluna de Doutorado Ariane Rennó Brogliato informou sobre seu interesse em 

se candidatar a bolsa sanduiche pelo CNPq e pela CAPES (PDEE) para realizar parte do 
Doutorado na Universidade do Sul da Flórida, sob orientação da Dra. Lisa Gould. A Comissão 
Deliberativa foi favorável à indicação da aluna como candidata e o Coordenador da PG 
solicitou à funcionária Denise que elabore o documento necessário para indicação da aluna 
para concorrer a esta bolsa-sanduiche. 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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