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

No dia dezoito de janeiro de dois mil e onze às dez 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 Machado Rodrigues e Silva 
Martins, Cláudia Lúcia Martins da Silva, Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga, o representante 
discente Humberto Muzi Filho e a funcionária Denise de Freitas Campos. Foram discutidos os 

seguintes assuntos: I. Credenciamento de docentes:. 1. A Profª Luciana Jesus da Costa 

solicitou credenciamento para ser co-orientadora de um candidato ao Mestrado (Sandro da 
Costa Poyes). A orientadora principal do candidato será a Profª Lídia Moreira Lima, que 
manifestou sua concordância em orientá-lo em conjunto com a Profª Luciana Costa. 2.  O Prof. 
Carlos Maurício Rabello Sant’Anna solicitou credenciamento como co-orientador da candidata 
ao Mestrado Roberta Tesch. O orientador principal será o Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga, 
que manifestou sua concordância com o pedido do Prof. Carlos Maurício. 3. A Profª Valéria do 
Monti Nascimento Cunha solicitou credenciamento para ser co-orientadora do candidato ao 
Mestrado Rodrigo Ayres de Oliveira. O orientador principal do candidato será o Prof. Luis 
Eduardo Menezes Quintas, o qual encaminhou uma carta informando sua concordância com a 
colaboração da Profª Valéria Cunha na orientação do candidato. 4. O Prof. Paulo Roberto 
Ribeiro Costa solicitou credenciamento para ser orientador único de uma candidata ao 
Mestrado (Débora S. Lima). O Prof. François avaliou a documentação encaminhada e informou 
que seu parecer é favorável ao credenciamento.  5. O Dr. Renato F. de Paulo (Pós-doutorando, 
bolsista PNPD, não docente) solicitou credenciamento para ser co-orientador de um candidato 
ao Mestrado (Fabrício Zelaya Correia). O orientador principal será o Prof. François Noël, o qual 
esclareceu que consultou a PR-2 para saber se existe na Universidade alguma norma que 
impede a orientação de um aluno de PG ser feita por alguém que não é docente. A resposta da 
PR-2 foi de que cada Programa deve definir suas normas sobre este assunto. O Prof. Newton 
Gonçalves de Castro avaliou a documentação encaminhada e relatou parecer favorável ao 
credenciamento, tendo em vista que não há nenhuma norma contrária a este caso.  6.  A Profª 
Josiane Sabbadini Neves solicitou credenciamento para ser orientadora única de uma 
candidata ao Mestrado (Valdirene de Souza Muniz). A Profª Patrícia Machado R. e Silva 
Martins avaliou a documentação encaminhada pela docente e relatou parecer favorável ao 
credenciamento. Neste caso, se a candidata for aprovada na seleção, a docente Josiane 
entrará para o quadro de docentes colaboradores do PPGFQM a partir de 2011.  Em relação 
ao pedido de credenciamento do Prof. Rodrigo Tinoco (discutido na última reunião realizada no 
dia 01/12/2010), o docente indicou a Profª Cláudia Farias Benjamim como orientadora principal 
da candidata Thais Dillinger. A Profª Cláudia Benjamim encaminhou uma carta concordando 
com a indicação da candidata e com a co-orientação do Prof. Rodrigo Tinoco.  O 
credenciamento foi aprovado.   7. O Prof. Samuel Valença solicitou credenciamento como 
orientador principal do candidato ao Mestrado Thiago dos Santos Ferreira. A co-orientadora do 
candidato será a Profª Cláudia Farias Benjamim. O Prof. François Noël informou que avaliou a 
documentação encaminhada pelo Prof. Samuel e que relatou parecer favorável a este 
credenciamento.  A Comissão Deliberativa aprovou e homologou todos estes pedidos de 

credenciamento. II. Seleção do melhor logotipo da PG: A Comissão Deliberativa 

escolheu, dentre os logotipos encaminhados para a secretária do PPGFQM, o que melhor 
representaria o PPGFQM na opinião dos membros do CD. O Coordenador do Programa irá 
encaminhar uma mensagem ao criador deste logotipo (aluno Cleverton Kleiton Freitas de Lima) 

sugerindo que ele melhore alguns detalhes deste logotipo escolhido. Assuntos gerais I. 

Coleta CAPES: o Coordenador solicitou à Denise que reencaminhe aos docentes o pedido de 
preenchimento do formulário do Coleta CAPES. II. Banca de seleção: o Prof. François informou 
que o Prof. Paulo Costa não poderá participar da banca de seleção de candidatos ao 
Doutorado. O Coordenador solicitou à secretária Denise que entrasse em contato com o Prof. 



Ayres para verificar a disponibilidade dele para colaborar também na banca de seleção para o 
Doutorado e que encaminhasse questões anteriores das provas de Química Medicinal para os 
docentes que precisarão elaborar a prova de Química Medicinal.  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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