
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 
No dia dois de junho de dois mil e dez, às nove horas, foi realizada reunião ordinária da 
Comissão Plena do PPGFQM, presidida pelo Coordenador do Programa, Prof. François 
Germain Noël. Presentes os docentes Luis Eduardo Menezes Quintas, Cláudia Lúcia Martins 
da Silva, Valéria do Monti Nascimento Cunha, Carlos Alberto Manssour Fraga, Cláudia Farias 
Benjamim, Newton Gonçalves de Castro, Marco Aurélio Martins, Patrícia Dias Fernandes, 
Roberto Takashi Sudo, Gisele Zapata Sudo, Ana Luisa Palhares de Miranda, Lídia Moreira 
Lima, Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro, Paulo de Assis Melo, os representantes discentes 
Humberto Muzi Filho e Marcelo Abrahão Strauch e a funcionária Denise de Freitas Campos, 
secretária de PG. O Coordenador da PG, Prof. François Noel, justificou a ausência da Profª 
Patrícia Machado por motivo de saúde, e da Profª Rosane Vianna Jorge, que estava dando 
aula. Foram discutidos os seguintes assuntos: I) Mudança de área de concentração e linhas 
de pesquisa do PPGFQM no SIGMA-UFRJ e Coleta CAPES: foi proposto pela Coordenação 
da PG e aprovado na Comissão Deliberativa do Programa a substituição das duas áreas de 
concentração atuais (“Desenvolvimento de Fármacos” e “Farmacologia Celular e Molecular”) 
por apenas uma área de concentração denominada “Farmacologia e Química Medicinal”, pois 
este nome define melhor o perfil da PG e enquadra bem todas as linhas de pesquisa e 
projetos, tanto da Farmacologia quanto da Química Medicinal. Outrossim, o Coordenador da 
PG informou que foi proposto e aprovado na Comissão Deliberativa a criação de 7 novas linhas 
de pesquisa: Farmacologia e Química Medicinal de doenças negligenciadas; Farmacologia e 
Química Medicinal de doenças do sistema nervoso central; Farmacologia e Química Medicinal 
de doenças do sistema cardiovascular; Farmacologia e Química Medicinal das doenças 
inflamatórias e da dor; Farmacologia e Química Medicinal das toxinas e substâncias 
antagonistas; Interação fármaco-receptor e sinalização celular; Modelagem molecular aplicada 
ao desenvolvimento de fármacos. Estas linhas de pesquisa substituiriam as linhas de pesquisa 
atuais e os projetos dos docentes seriam vinculados a elas. O Coordenador informará a todos 
quando estas alterações forem efetuadas para que os docentes remanejem seus projetos no 
SIGMA UFRJ. A Comissão Plena aprovou, por unanimidade, as propostas citadas acima. O 
Coordenador solicitou aos docentes que façam o cancelamento de projetos inativos, que 
porventura ainda não tenham sido cancelados no sistema SIGMA-UFRJ. II) 
Recredenciamento de docentes: a Comissão Plena aprovou que os atuais docentes do 
quadro permanente permaneçam nesta categoria para o próximo triênio. Em relação aos 
docentes colaboradores, somente duas se manifestaram interessadas em solicitar 
recredenciamento junto ao corpo docente da PG: Profª Rosane Vianna Jorge (com interesse 
em fazer parte do quadro de docentes permanentes) e Profª Valéria do Monti Nascimento 
Cunha (imparcial). Após avaliar o parecer dos relatores externos (Prof. Vivaldo Moura Neto, 
Prof. Ângelo da Cunha Pinto, Prof. Giles Alexander Rae) sobre o pedido de recredenciamento 
destas docentes, a Comissão Deliberativa decidiu propor à Comissão Plena que: 1. a Profª 
Rosane permaneça como docente colaboradora, até que sua produção intelectual vinculada ao 
Programa se fortaleça e, a partir de então ela poderia ser incluída no quadro permanente; 2. A 
Profª Valéria do Monti Nascimento Cunha continue como colaboradora, podendo orientar 
alunos associada a um docente permanente do Programa; 3. A Profª Mônica Santos Rocha 
permaneça como colaboradora até a conclusão do Doutorado da aluna que orienta (Amanda 
Santos de Souza); 4. a Profª Tereza Sollero Cláudio-da-Silva deixe de constar como docente 
colaboradora a partir de 2010. A Comissão Plena aprovou estas propostas da Comissão 
Deliberativa. O Prof. Roberto Takashi Sudo propôs que sejam elaborados alguns critérios 
numéricos para avaliação de docentes, para serem enquadrados na categoria de docente 
permanente ou colaborador, a fim de orientar os relatores e evitar que haja uma avaliação 
apenas subjetiva.  Esta proposta será avaliada pela Comissão Deliberativa do Programa. III) 
Proposta de acabar com a fila das bolsas de Mestrado e Doutorado: o Coordenador da PG 
informou que a escassez de bolsas de Doutorado está preocupante e propôs que a Comissão 
Plena avalie a possibilidade de implementar no Programa o sistema de acabar com a fila de 
bolsas adotado pelo Programa de Química Biológica da UFRJ de somente registrar alunos que 



tenham bolsa imediata ou com previsão de ter bolsa dentro do primeiro semestre do curso, ou 
alunos que assinem um documento se comprometendo a cursar o Doutorado sem bolsa do 
Programa. O representante discente Humberto Muzi Filho informou que foi feita uma reunião 
com os alunos da PG para discussão desta proposta, porém, a maioria discordou (25 dos 27 
alunos presentes na reunião votaram a favor de manter o sistema atual de lista de espera por 
ordem de classificação na seleção). A Profª Gisele Z. Sudo foi contrária à proposta, 
argumentando que este sistema deve ser adequado para Programas que tenham uma 
quantidade maior de bolsas e liberação de bolsas semestralmente, que acha uma idéia 
prejudicial ao Programa impedir alunos aprovados que desejam ingressar imediatamente na 
PG, e aceitam ficar um tempo sem bolsa, de serem registrados como alunos e que seria um 
risco para a avaliação do Programa ficar um tempo sem seleção de candidatos ao Doutorado, 
a fim de aguardar a liberação de novas bolsas. As Professoras Cláudia Benjamim e Lídia 
Moreira Lima concordaram que o Programa não deve criar impedimento para alunos serem 
matriculados inicialmente sem bolsa e a Profª Lídia colocou ainda a importância de todos os 
docentes do Programa fazerem pedido de bolsas, quando abrir algum Edital para concessão 
de bolsas diretamente ao orientador. O Prof. Newton comentou que a proposta de acabar com 
a fila ainda não é adequada para o nosso Programa de PG pois não temos um número 
suficiente de bolsas para fazer um rodízio sincronizado de bolsistas. O Prof. Eliezer Barreiro 
enfatizou a importância de o Coordenador da PG buscar apoio de cada diretoria das agências 
de fomento, expondo a necessidade do Programa e solicitando mais bolsas para o Programa, e 
cobrar dos docentes o comprovante de solicitação de bolsas às agências que concedem 
diretamente ao pesquisador. Além disso, foi proposto por ele que os alunos que são 
matriculados sem bolsa preencham um documento informando como se sustentarão (se terão 
algum vínculo empregatício, trabalho como autônomo, outro tipo de bolsa ou auxílio financeiro, 
etc) e assinem um termo se comprometendo com o desenvolvimento do projeto de pesquisa 
neste período até receberem uma bolsa, pelo Programa de PG ou pelo orientador. O Prof. 
Eliezer comentou ainda que o Programa deve procurar criar mecanismos de evitar a evasão de 
alunos, a fim de não prejudicar a avaliação do curso pela CAPES. O Prof. Newton também 
sugeriu buscar auxílio junto ao Ministério da Saúde, que atualmente também tem concessão de 
bolsas de pesquisa. Após os comentários destes docentes, ficou aprovado que, para a próxima 
seleção de candidatos ao Mestrado e Doutorado (do mês de julho de 2010) ainda será mantido 
o sistema atual de ingresso e fila de espera de acordo com a classificação obtida. A 
Coordenação da PG se comprometeu de buscar novas alternativas para minimizar o problema 
de bolsas, conforme as sugestões propostas na reunião. Este assunto voltará a ser discutido 
numa próxima reunião.  IV. Editais de Mestrado e Doutorado de 2010-2: Foram aprovadas: 
as datas da seleção de Mestrado (12 a 14 de julho de 2010) e de Doutorado (15 e 16 de julho 
de 2010); o prazo para solicitação de credenciamento de docentes (até 14 de junho de 2010) e 
o período para inscrição de candidatos (de 17 de junho a 02 de julho de 2010). A Comissão 
Plena também aprovou, por unanimidade, a retirada do peso do CV lattes do orientador, tanto 
na seleção para o Mestrado, quanto na seleção para o Doutorado e foi aprovada a proposta de 
esse peso ser distribuído de forma proporcional pelos demais itens a serem avaliados (prova 
teórica, currículo do aluno e apresentação do projeto/entrevista). Sendo assim, para o 
Mestrado a prova teórica terá peso de 50% e a avaliação do candidato (apresentação oral do 
projeto+currículo) e entrevista, peso de 50%; no Doutorado, o currículo do candidato terá peso 
de 33% e a defesa do projeto + entrevista terão peso de 67%. O Coordenador informou ainda 
que as bancas de ambas seleções serão indicadas pela Comissão Deliberativa do Programa. 
V. Jornada conjunta de PG: o Coordenador informou que a Jornada de PG do ICB este ano 
será fora da sede, com o objetivo de concentrar mais os estudantes e docentes nas palestras. 
A programação da Jornada (dias do evento, trabalhos apresentados, etc) ainda não foram 
definidos, mas o Coordenador fará uma lista de todos os alunos interessados em participar, 
com os respectivos resumos, para fazer uma seleção.  A proposta da Comissão organizadora é 
de que sejam feitas 8 apresentações em cada turno, cada uma com duração de 10-15 minutos. 
VI) Nova Homepage do PPGFQM: O Coordenador informou a todos que a nova homepage da 
PG já está sendo criada por uma funcionária terceirizada indicada pelo Prof. Manssour. Ele 



solicitou aos docentes o envio de fotos e imagens que possam ser divulgados no site para 
demonstrar o perfil do Programa. Devido ao custo alto de realizar a manutenção mensal e não 
ser necessário realizar modificações com tanta frequência, o Coordenador informou que 
verificará a possibilidade de a atualização da página ser feita trimestralmente.  O prof. Newton 
sugeriu destacar no site as publicações discentes do Programa. O Prof. François também 
sugeriu disponibilizar no site as 5 publicações mais relevantes (informadas no Coleta CAPES). 
VII. Edital pró-equipamentos institucional da CAPES: o Coordenador informou que, apesar 
de haver interesse em encaminhar proposta para este Edital, não teria tempo de preparar a 
documentação até o último prazo (dia 09/06).   VIII. PROAP: o Coordenador informou que este 
ano seria paga uma cota única do PROAP e que o dinheiro deve ser gasto através de 
empenho junto ao ICB. Os docentes que não encaminharam, dentro do prazo, as informações 
para o Coleta CAPES solicitadas pela Coordenação da PG, não terão direito à sua parcela, 
conforme ficou estabelecido na época. Foi feita a proposta pela Coordenação de o dinheiro da 
raiz ser utilizado para pagar passagens aéreas de Professores convidados para participar de 
bancas avaliadoras, desde que este docente também apresente uma palestra. IX. Assuntos 
gerais: 1. Edital PRODOC: a Profª Gisele Zapata Sudo informou que o prazo para 
encaminhamento de proposta para este Edital é até o dia 11 de junho de 2010 e ela tem uma 
candidata (Luana Braga Pontes) para indicar e a proposta dela já está pronta. Prof. Paulo Melo 
também informou que tem um candidato (Marcelo Tomaz). O Coordenador informou que 
estaria viajando para participar de um concurso na semana de 07 a 11 de junho e que, tendo 
em vista o curto prazo para preparar e encaminhar a documentação, não haveria tempo de 
aprovar na CD, então o Coordenador da PG solicitou aos docentes da Comissão Plena 
autorização para encaminhar a proposta, informando que se a mesma for contemplada 
adotaria o mesmo critério de seleção utilizado no Edital PNPD, com indicação de avaliadores 
externos ao Programa, para escolha do candidato a ser contemplado. A Comissão Plena 
aprovou o encaminhamento da proposta pela Coordenação em nome dos docentes 
interessados e o Coordenador solicitou que os interessados encaminhassem suas propostas, 
até a 6ª feira dia 04 de junho. 2. A Profª Cláudia Benjamim informou que haverá um Simpósio 
de Inflamação e Câncer em Fevereiro de 2011. 3. O Professor Eliezer Barreiro, ao final da 
reunião, parabenizou o Coordenador da PG pela iniciativa de criação da nova Homepage do 
Programa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Esta ata foi lavrada por Denise 
de Freitas Campos e, após aprovação, será assinada pelos presentes. 
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