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

No dia primeiro de dezembro 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 Martins da Silva, o representante discente Humberto Muzi Filho e a funcionária 

Denise de Freitas Campos. Foram discutidos os seguintes assuntos: I. Aprovação de 

bancas avaliadoras:. 1. Exame de Conhecimentos Gerais da aluna Mariana Martins G. 

Pinheiro (Apresentação prevista para última semana de fevereiro de 2011): a banca composta 
pelos docentes Tereza Sollero Cláudio-da-Silva, Paulo de Assis Melo e Luiz Eurico Nasciutti foi 
aprovada. O tema da apresentação “Tratamento Farmacológico da Hiperplasia Prostática 
Benigna e do Câncer de Próstata” também foi aprovado. 2. Dissertação de Mestrado da aluna 
Priscilla Helena D’Almeida de S. Santana (defesa prevista para 13/01/2011): a banca 
composta pelos docentes Vânia Maria Correa da Costa, Ana Luisa Palhares de Miranda, 
Ricardo Augusto de Melo Reis e Mônica Santos Rocha (revisora) foi aprovada, porém, o 
Coordenador da PG irá avaliar o CV lattes da Profª Mônica para verificar se necessita solicitar 
uma justificativa para sua indicação como membro da banca, antes de enviar a confirmação de 
aprovação da banca aos orientadores da aluna. 3. Exame de Conhecimentos Gerais da aluna 
Amanda Santos de Souza (Apresentação prevista para 08/02/2011): a banca composta pelas 
docentes Eliane Lopes Rosado (INJC-UFRJ), Marília Zaluar Passos Guimarães  e Maria Eline 
Matheus foi aprovada, tendo em vista que na banca de Exame de Conhecimentos Gerais, de 
acordo com as normas internas da PG, não é obrigatório ter um docente permanente do 
Programa. O tema indicado “Anorexígenos: novas abordagens no tratamento da obesidade” 
também foi aprovado. 4.  Projeto de Tese de Doutorado do aluno Diogo Nascimento Piranda 
(previsto para o dia 10/12/2011). Título: “Polimorfismos do gene PTGS2 e câncer de mama: 
estudo caso-caso e avaliação funcional”. A banca composta pelos docentes Newton Gonçalves 

de Castro, Mauro Sola-Penna e Etel Rodrigues Pereira Gimba foi aprovada. II. 

Cancelamento de matrícula do aluno Givanildo: o Prof. François informou que os 

orientadores Eliezer Barreiro e Lídia Moreira Lima encaminharam uma carta formal à 
Coordenação do PPGFQM comunicando sobre a decisão de não orientarem mais o aluno 
Givanildo Santos da Silva, tendo em vista o seu desempenho insuficiente durante este curso. A 
CD, considerando a situação do aluno (origem em outro estado), resolveu que a bolsa e a 
matrícula do aluno só deveriam ser cancelados a partir de janeiro de 2011, e que o 
Coordenador da PG deveria convocar este aluno com urgência para comunicar a decisão da 
CD baseada no posicionamento dos orientadores. A secretária Denise ficou responsável de 
elaborar um documento para que o aluno assine dando ciência desta situação. O Coordenador 
da PG entrará em contato com a FAPERJ para esclarecer o motivo do cancelamento da bolsa 

e verificar a possibilidade de futuramente fazer transferência desta bolsa para outro aluno.  III: 

Reunião da CP: o Prof. François solicitou que a secretária Denise encaminhe uma 

mensagem aos docentes do Programa para verificar a possibilidade de fazer a reunião da CP 
na próxima semana, tendo em vista que muitos docentes informaram que não poderiam 

participar no dia 02/12/2010.  IV: Fila das bolsas: O representante discente Humberto Muzi 

Filho informou à CD que consultou os alunos do Programa para saber a opinião sobre o 
assunto da fila das bolsas e a maioria foi favorável a manter o sistema atual de fila (todos os 
alunos aprovados na seleção são matriculados e ficam aguardando uma bolsa).  A Profª 
Cláudia sugeriu restringir o número de vagas no Edital de seleção e com isso limitar o tamanho 
da fila. O Prof. François também propôs que os alunos não bolsistas fizessem novamente a 
seleção até obterem classificação suficiente para receberem bolsa. O Coordenador da PG 
solicitou que a secretária Denise fizesse um levantamento sobre as bolsas que serão liberadas 
no próximo ano (nº e tipos de bolsas) e levará estas propostas para serem discutidas na 



próxima reunião da CP.   V. Credenciamento de docentes: 1. o Prof. Marcelo Alex de 

Carvalho, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RJ (IFRJ), solicitou 
credenciamento junto ao PPGFQM para ser co-orientador da tese de Doutorado do aluno 
Diogo Nascimento Piranda. A orientadora principal, Profª. Rosane Vianna Jorge, encaminhou 
um documento formalizando sua concordância. A Comissão Deliberativa aprovou este 

credenciamento.  2. O Prof. Rodrigo Tinoco Figueiredo solicitou credenciamento para ser 

orientador único de uma candidata ao Mestrado (Thais Dillinger Conway Santanna).  A Profª 
Patrícia Dias relatou parecer favorável ao credenciamento deste docente, porém, condicionado 
à aprovação da candidata na próxima seleção e à indicação de um docente permanente do 
PPGFQM para ser o orientador principal da candidata, tendo em vista que o docente ainda não 
possui experiência suficiente como orientador de alunos de PG, apesar de ter um currículo 
forte, e portanto recomenda que inicialmente participe na qualidade de co-orientador. A 
Comissão Deliberativa aprovou o parecer da relatora. O Coordenador solicitou à secretária 
Denise que enviasse uma carta aos interessados informando a decisão da CD sobre estes 
pedidos de credenciamento.  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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