
 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 
MEDICINAL DA UFRJ 

No dia três de novembro 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, Cláudia Lúcia Martins da Silva, o representante discente Humberto Muzi Filho 
e a funcionária Denise de Freitas Campos. A Profª Patrícia Machado Rodrigues e Silva 
justificou sua impossibilidade de participação na reunião, devido ao início de um curso 
realizado na FIOCRUZ com convidado estrangeiro (Prof. Mick Bakhle). Foram discutidos os 

seguintes assuntos: I. Composição da banca de Doutorado: O Coordenador da PG 

informou que, pelo regulamento do Programa, o 5º membro da banca de Doutorado pode ser o 
Coordenador da PG ou o docente orientador principal, porém, como em algumas defesas não é 
possível o Coordenador da PG estar presente, a Comissão Deliberativa aprovou a 
recomendação de indicar sempre o orientador principal como 5º membro, para constar na ata 

da defesa do aluno e na documentação que vai para o Cepeguinho.  II. Aprovação de 

bancas avaliadoras:. Tese de Doutorado de Daniele Gabriel Costa (Defesa prevista para 

10/01/11): a banca composta pelos docentes José Hamilton Matheus Nascimento, Carlos 
Alberto Manssour Fraga, Roberto Coury Pedrosa, Valéria do Monti Nascimento Cunha 
(revisora), Lídia Moreira Lima (suplente) e Emiliano Horacio Medei (suplente) foi aprovada. A 
justificativa de participação da Drª Valéria do Monti Nascimento Cunha como membro da banca  
foi aprovada. Tese de Doutorado da aluna Thaiana Mendes (Defesa prevista para 
03/12/2010): a banca composta pelos docentes Carlos Alberto Manssour Fraga, Nivaldo 
Ribeiro Villela, Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins e Margarete Manhães Trachez 
(revisora), Marco Aurélio Martins (suplente) e Emiliano Horacio Medei (suplente) foi aprovada. 
A justificativa para indicação da docente Margarete como membro externo e revisora foi 
anexada e aprovada pela Comissão.  Dissertação de Mestrado de Bruno Lemos Cons 
(Defesa prevista para 16/11/2010): a banca composta pelos docentes Robson Queiroz 
Monteiro, Miguel Lemos Neto, Newton Gonçalves de Castro, Valéria do Monti Nascimento 
Cunha (revisora), Cláudia Lúcia Martins da Silva (suplente) e Antonio Jorge Ribeiro da Silva 
(suplente) foi aprovada. Dissertação de Mestrado de Marcos Monteiro Machado (Defesa 
prevista para 30/11/2010): a banca composta pelos docentes Paulo Antonio de Souza Mourão, 
Angela de Castro Rezende, Claudia Farias Benjamim, Luis Eduardo Menezes Quintas 

(suplente e revisor) e Alcides José Monteiro da Silva (suplente), foi aprovada.   III. PRODOC: 

A Profª Gisele Zapata Sudo apresentou uma carta justificando a renovação de indicação da 
candidata Luana Braga Pontes para a bolsa PRODOC, e anexando os comprovantes de 
solicitação do cancelamento do vínculo desta candidata com a UFF. A Profª Gisele Zapata 
Sudo informou ainda que a aluna está tentando conseguir o comprovante oficial do 
cancelamento do vínculo com a UFF, porém foi informada pela funcionária da CAPES que este 
documento poderá ser apresentado posteriormente ao dia 12 de novembro (último prazo para 
indicação de candidato ao PRODOC). A Comissão Deliberativa aprovou a renovação da 

indicação da candidata com base na documentação apresentada. IV. Avaliação dos 

alunos Matheus Tavares e Fernanda Lece: A banca avaliadora dos candidatos ao 

Mestrado da seleção realizada nos dias 12,13 e 14 de julho, composta pelos docentes Luis 
Eduardo Menezes Quintas e Lídia Moreira Lima, encaminhou uma carta à Coordenação do 
PPGFQM informando que os alunos Matheus da Silva Tavares Henriques e Fernanda de 
Siqueira Lece, apesar de terem sido aprovados nesta seleção, não tiveram um bom rendimento 
na prova teórica e na defesa de Projeto e a banca recomendou que estes alunos recebam um 
acompanhamento especial por parte da Coordenação em relação ao andamento do Projeto. A 
Comissão Deliberativa propôs que estes alunos apresentem seu Jornal de Dados quando 
completarem 12 meses de matrícula na PG e que um dos docentes que participaram da 
seleção (Prof. Luis Quintas ou Profª Lídia) façam parte da banca do Jornal de Dados desses 



alunos. Esta proposta foi aprovada por unanimidade e o Coordenador solicitou à funcionária 
Denise que elaborasse uma carta para ser encaminhada ao orientador Paulo Melo, com cópia 

para os alunos mencionados, comunicando esta recomendação. V. Carta equipamento 

solidário / Prof. Paulo Melo.  Tendo em vista que a proposta encaminhada pelo Instituto 

de Microbiologia foi aprovada pela FAPERJ, apesar de não constar o apoio formal do nosso 
programa de PG, o prof. François relatou que entendeu que devia atender ao pedido do Prof. 
Jerson Lima e então encaminhar uma carta de concordância, apenas para não prejudicar a 
nossa Instituição e a própria FAPERJ. Porém, a Comissão Deliberativa recomendou que este 
assunto seja discutido na próxima reunião da Comissão Plena a fim de evitar reincidência de 
casos deste tipo, de descaso com as decisões da Comissão Deliberativa e que conste em ata a 

decisão da Comissão Plena para situações deste tipo. VI. Proposta de data para 

reunião da CP. Foi proposta e aprovada a data do dia 25/11 para a próxima reunião da 

Comissão Plena.  VII. Credenciamento do Prof. Ralph. Relator: Prof. Carlos Alberto 

Manssour Fraga.  O parecer do relator foi favorável ao credenciamento, porém, condicionado à: 
1. Aprovação de candidato ao PPGFQM no próximo processo de seleção (2011-1); 2. 
Orientação principal do candidato ser feita por um (a) docente permanente do Programa na 
área de Química Medicinal, ficando o Prof. Ralph como colaborador na qualidade de co-
orientador. A Comissão Deliberativa foi favorável ao parecer do relator e o Coordenador 
solicitou à secretária de PG Denise que elabore uma carta resposta para ser enviada ao Prof. 
Ralph informando a decisão da Comissão Deliberativa e solicitando que ele envie uma 

confirmação de sua concordância com as condições propostas. VIII. Eleição de novo 

Coordenador do PPGFQM.  O Prof. François informou que, para haver alternância entre os 

docentes da Química Medicinal e da Farmacologia na Coordenação do PPGFQM, consultou o 
Prof. Manssour para confirmar se aceitaria se candidatar à Coordenação a partir de 2011. O 
Prof. Manssour aceitou se candidatar e sugeriu que seja estabelecido que o Coordenador que 
sai continue fazendo parte da Comissão Deliberativa no próximo mandato, e que o docente 
indicado para ser seu substituto eventual (vice-Coordenador), também faça parte da Comissão 
Deliberativa.  Também foi proposto que haja representatividade na CD de docentes dos 2 
Programas de Pesquisa vinculados ao PPGFQM  (Desenvolvimento de Fármacos e 
Sinalização Celular). Estas propostas foram aprovadas pela Comissão Deliberativa e serão 
discutidas na próxima reunião da Comissão Plena, para homologação. O Prof. François 
solicitou que a secretária Denise inclua este assunto na pauta da próxima reunião da CP e 
envie uma mensagem a todos os docentes permanentes do PPGFQM para informar que 
haverá inscrição para a candidatura de Coordenador de PG até a próxima semana, e os 
interessados deverão encaminhar uma carta se manifestando como candidato e indicando o 
nome de seu substituto eventual, que também deverá assinar a carta em concordância. O 
representante discente Humberto Muzi Filho também informou que convocará os alunos do 

PPGFQM para eleição de novos representantes discentes na CP e CD.  IX. Calendário da 

próxima seleção para M e D.  Data proposta: de 14 a 18 de Fevereiro, porém, 

condicionada à confirmação de possibilidade pelo calendário acadêmico de 2011 e à 

homologação na próxima reunião da CP.  X. Assuntos gerais:  Seleção M / D: a Profª 

Cláudia Martins sugeriu que nos Editais de seleção para M e D seja solicitado aos candidatos 
anexo de comprovante(s) de publicações (folha de rosto do(s) artigos(s)) junto ao Currículo.  A 
secretária Denise também informou que irá reformular a ficha de inscrição de candidatos ao M 
e D, para que o candidato informe se recebe bolsa de qualquer natureza, tendo em vista que 
alguns alunos tiveram problemas na implementação imediata de algumas bolsas do PPGFQM 
por terem que cancelar outras bolsas primeiro. Simpósio / PROAP: A Profª Patrícia Dias 
informou que está participando da organização de um Simpósio de Inflamação a ser realizado 
em 2011, e gostaria de propor na reunião da CP que a verba PROAP possa ser utilizada para 
pagar hospedagem e diária para um convidado estrangeiro que participará deste evento. Nada 
mais havendo a tratar, o Coordenador deu encerramento à reunião, agradecendo a presença 



de todos. 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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