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

No dia 13 de outubro de dois mil e onze às nove horas, foi realizada reunião ordinária da 
Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pelo Coordenador do Programa, Prof. Carlos 
Alberto Manssour Fraga. Presentes os docentes François Germain Noël, Patrícia Machado 
Rodrigues e Silva Martins, Luis Eduardo Menezes Quintas, a representante discente Jaqueline 
Soares da Silva e a funcionária Denise de Freitas Campos. A Profª Gisele Zapata Sudo não 
compareceu porque viajou para participar de um Congresso no exterior. Foram discutidos os 

seguintes assuntos: I. Informes:. O Coordenador informou que foi criado um novo email da 

pós-graduação no sistema GMAIL para permitir a utilização do recurso “Google Docs” para 
coleta de dados e informações para o Coleta CAPES, através da criação de formulários 

específicos. II. Aprovação de bancas: Banca de Exame de Conhecimentos Gerais da 

aluna Niele de Matos Gomes. Composta pelos docentes Paulo de Assis Melo, Tereza Sollero 
Cláudio-da-Silva e Luiz Eurico Nasciutti. Foi aprovada. Banca de Jornal de Dados da aluna 
Juliana Simões Festa de Vasconcellos, composta pelos docentes Cláudia Farias Benjamim e 
Samuel dos Santos Valença foi aprovada. Banca de Dissertação de Mestrado do aluno Allan 

Kardec Nogueira de Alencar III. Logotipo da PG: O Coordenador do Programa informou 

que entrará em contato com o criador do logotipo escolhido para informar as alterações 
sugeridas para o logotipo e a Profª Patrícia Dias ficou responsável de comprar o HD externo 

que será dado como prêmio. Assuntos gerais I. PROAP: o Prof. François sugeriu que fosse 

programado com maior antecedência o uso do PROAP 2011.  II. A Profª Patrícia Dias sugeriu 
que constasse no regulamento da PG alguma norma sobre limitação de orientandos para cada 
orientador do Programa. III. Por critério definido pela Coordenação da PG, foi dado ao 3º 
colocado na seleção para o Doutorado o direito de optar pela bolsa do CNPq a partir de abril de 
2011 ou pela bolsa da FAPERJ a partir de março de 2011. O aluno Carlos Eduardo (3º 
colocado), e seus respectivos orientadores, manifestaram por escrito sua preferência pela 
bolsa CNPq com taxa de bancada, sendo então o 4º colocado (Marcos Monteiro) indicado para 
receber a bolsa da FAPERJ a partir de março. A Comissão Deliberativa homologou esta 
decisão da Coordenação. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi 
encerrada e o Prof. François agradeceu a todos pela presença. Esta ata foi lavrada pela 
funcionária Denise de Freitas Campos e será assinada pelos membros da Comissão presentes 
na reunião após a aprovação da mesma.  
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