
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 
No dia nove de dezembro de dois mil e dez, às treze 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, Mônica Santos Rocha, 
Rosane Vianna Jorge, Cláudia Lúcia Martins da Silva, Valéria do Monti Nascimento Cunha, 
Carlos Alberto Manssour Fraga, Newton Gonçalves de Castro, Marco Aurélio Martins, Patrícia 
Machado Rodrigues e Silva Martins, Patrícia Dias Fernandes, Roberto Takashi Sudo, Gisele 
Zapata Sudo, Ana Luisa Palhares de Miranda, Lídia Moreira Lima, Paulo de Assis Melo, os 
representantes discentes Humberto Muzi Filho, Marcelo Abrahão Strauch, Jaqueline Soares da 
Silva e Fernanda Chagas da Silva e a funcionária Denise de Freitas Campos, secretária do 
Programa. O Coordenador da PG, Prof. François Noël, justificou a ausência da Profª Cláudia 
Farias Benjamim, que estava dando aula para turma de PG. Foram discutidos os seguintes 
assuntos: I) Agradecimento ao Prof. Eliezer Barreiro: O Prof. François solicitou que 
constasse em ata o agradecimento ao Prof. Eliezer Barreiro pelo empenho em solicitar bolsas 
de Doutorado para o Programa à Diretoria da CAPES. II) Resultado da avaliação da CAPES: 
O Prof. François mostrou a todos, com projeção em datashow, o resultado da avaliação trienal 
da CAPES (2007-2009), destacando os pontos negativos e positivos da avaliação.  III) 
Atualização do SIGMA: o Prof. François lembrou a todos a descrição das novas linhas de 
pesquisa conforme pactuado na última reunião da Comissão Plena e solicitou que os docentes 
do Programa atualizem seus projetos no SIGMA, desvinculando-os das linhas antigas, 
cancelando os projetos desativados e remanejando os atuais para as novas linhas de pesquisa 
criadas.  O Prof. Takashi solicitou que fosse retirada a doença Hipertermia Maligna do sumário 
da Linha de pesquisa “Farmacologia e Química medicinal de doenças do sistema 
cardiovascular”. O prof. François lembrou que projetos que porventura não se enquadram em 
nenhuma das linhas, poderão ficar como projetos isolados. O prof. François destacou ainda a 
importância de os docentes que participam de outros Programas de PG procurarem vincular 
suas publicações aos projetos e linhas relacionadas ao PPGFQM. IV) Nova disciplina eletiva: 
o Prof. François informou que será implantada, já em 2011, uma nova disciplina eletiva regular 
sobre patente de fármacos coordenada pela Profª Iolanda Fierro, da Academia do INPI.  V) 
Credenciamento de docentes: Foi aprovado por todos que a Comissão Plena passará a se 
reunir mais vezes, no mínimo 3 vezes por ano, a fim de evitar o acúmulo de assuntos 
importantes e possibilitar a homologação de credenciamentos de docentes, a serem 
encaminhados pela CD. O prof. François destacou que os docentes credenciados somente  
como co-orientadores não aparecem como docentes do Programa para a CAPES, já que o 
relatório da CAPES só permite a indicação de um único orientador.  VI) Seleção de Mestrado 
e Doutorado (2011-1): O Prof. François informou que nas próximas seleções de M e D, a 
Coordenação de PG encaminhará um documento informando aos membros da banca o 
número de alunos do(s) orientador(es) de cada candidato e se os alunos deste orientador estão 
com atraso ou não para defesa de tese/dissertação. Esta informação poderá ajudar à banca na 
avaliação da exeqüibilidade do Projeto apresentado. Além disso a banca será informada 
também do número de bolsas disponíveis. Foram aprovadas as datas propostas para a seleção 
de Mestrado (de 14 a 16 de fevereiro de 2011) e de Doutorado (17 de fevereiro de 2011). A 
data limite aprovada para solicitação de credenciamento de docentes não permanentes é de 14 
de janeiro de 2011 e o prazo limite aprovado para inscrição de candidatos é de 10 de fevereiro 
de 2011, conforme será detalhado nos editais a serem liberados nos próximos dias. VII) 
Propostas sobre filas de bolsas M / D:  foram sugeridas 3 propostas para serem avaliadas 
pelos docentes para as próximas seleções (a partir de 2011-2). Proposta I: os alunos 
aprovados são matriculados, mas os que não obtiveram bolsa até a data da seleção seguinte 
terão que competir de novo e só terão bolsa se obtiverem classificação dentro do número de 
bolsas disponíveis.  Proposta II: Limitar o número de vagas do Edital, de acordo com a previsão 
de liberação de bolsas (acrescida de um número pequeno de vagas de reserva), garantindo a 
matrícula de alunos com bolsa porém mantendo uma fila, pequena e controlada. Proposta III 
(vigente atualmente): todos os alunos aprovados são matriculados e ficam na fila aguardando 



bolsa. A Comissão Plena, em sua maioria, optou pela Proposta III (6 votos para a proposta III 
contra 5 votos para a proposta I), porém, foi proposto e aprovado que o Coordenador da PG 
deverá elaborar um documento informando à banca a necessidade de aumentar o rigor na 
avaliação dos alunos, só aprovando os candidatos/projetos que foram muito bons no processo 
seletivo. VIII) Dados para o Coleta CAPES: O Prof. François lembrou a todos da importância 
de encaminharem os dados para preenchimento do Coleta CAPES dentro do prazo 
estabelecido. Foi proposta e aprovada por unanimidade pela CP a data de 10 de fevereiro de 
2011 como prazo limite para os docentes encaminharem o formulário preenchido com as 
informações solicitadas pela Coordenação, ficando estabelecido que os docentes que não 
encaminharem estes dados no prazo, não poderão receber sua parcela do PROAP, a verba 
destes sendo destinada à raiz para uso comum.  IX) Eleição do novo Coordenador da PG: a 
chapa inscrita pelo Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga foi eleito por unanimidade, sendo o 
próprio o novo Coordenador da Pós-Graduação a partir de 2011 tendo a Profª Gisele Zapata 
Sudo como sua substituta eventual. A vigência da nova coordenação terá início assim que a 
portaria de nomeação para o cargo for publicada em Diário Oficial. X) Homologação da 
eleição de representantes discentes na CD e CP: O prof. François apresentou a todos o 
resultado da eleição dos novos representantes discentes nas Comissões do Programa (CD e 
CP). A aluna de Doutorado Jaqueline Soares da Silva foi eleita representante discente na CD e 
CP e a aluna de Doutorado Fernanda Chagas da Silva foi eleita a 2º titular dos representantes 
discentes na CP. Os alunos Vinícius Vieira Martins e Sharlene Lopes Pereira foram eleitos os 
suplentes.  A Comissão Plena homologou o resultado apresentado.  XI) Composição da CD: 
O Prof. François informou que a Comissão Deliberativa do Programa propôs que esta 
Comissão seja composta pelo Coordenador da PG (Prof. Manssour), pela vice-Coordenadora 
(Profª Gisele Sudo), pelo ex-Coordenador (no caso, o Prof. François Noël) e por mais 2 
docentes (sendo sugerido manter a representação de 1 docente da FIOCRUZ e 1 docente 
representante do Programa de Pesquisa em Farmacologia Celular e Molecular).  O Prof. Luis 
Eduardo Menezes Quintas foi apresentado como candidato pelo programa de Pesquisa em 
Farmacologia Celular e Molecular. A Profª Patrícia Machado esclareceu que aceitaria se 
candidatar à reeleição como membro da CD desde que pudesse atuar como no CD anterior, 
não participando presencialmente da maioria das reuniões quinzenais, mas manifestando seus 
comentários e sugestões por email sempre que for solicitado. A Comissão Plena votou por 
unanimidade na eleição da Profª Patrícia Machado (com 1 abstenção). O prof. Luis Eduardo 
Menezes Quintas também foi eleito com 10 votos favoráveis, 1 voto contrário e 2 abstenções.  
A nova CD, composta pelo Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga, Profª Gisele Zapata Sudo, 
Prof. François Germain Noël, Profª Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins, Prof. Luis 
Eduardo Menezes Quintas e pela aluna Jaqueline Soares da Silva, iniciará suas atividades 
após a posse da nova Coordenação do PPGFQM.  XII: Edital equipamento solidário 
FAPERJ: O prof. François esclareceu o que ocorreu por ocasião do edital de equipamento 
solidário da FAPERJ, quando apareceu o nome do nosso Programa como parceiro do 
Programa de PG do Instituto de Microbiologia, apesar da CD não ter concordado em assinar, 
na véspera do prazo, uma proposta da qual não participou e não foi comunicado oficialmente, 
ao contrário do que ocorreu com as bem-sucedidas iniciativas de parceria com o PCM 
(Casadinho-FAPERJ 1 e 2) e com um conjunto de Programas de PG (Pro-infra 2009). Estas 
razões foram claramente explicadas em carta endereçada ao Prof. Paulo Melo, que havia 
tomado a iniciativa sem a concordância do PPGFQM.  O Prof. Manssour reiterou a 
necessidade de haver sempre o respeito pela hierarquia do Programa e o zelo pelos interesses 
do PPGFQM. IX. Assuntos gerais: Bancas de Mestrado e Doutorado (sugestão de 
nomes). A Profª Gisele informou que pode participar da banca de Doutorado pois não terá 
candidatos. O Prof. Newton informou que poderá participar da banca de Mestrado. Os 
professores de Química medicinal informaram que não poderão participar, razão pela qual 
deverão ser chamados dois avaliadores externos para a área de Química medicinal. Foram 
sugeridos alguns docentes externos para contato, como: Angela de Castro Rezende (UERJ), 
Jorge Costa (FIOCRUZ) e Paulo R.R. Costa (NPPN). Atas da CD: foi informado que as atas 
das reuniões da CD continuam disponíveis para consulta na secretaria de PG, conforme de 



praxe. Será avaliada uma forma de disponibilizá-la no futuro de forma mais acessível porém 
não usando o e-mail por razões de privacidade do PPGFQM. 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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