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

No dia 08 de dezembro de dois mil e onze às nove horas, foi realizada reunião ordinária da 
Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela vice-Coordenadora do Programa, Profª. 
Gisele Zapata Sudo. Presentes os docentes François Germain Noël, Gisele Zapata Sudo, Luis 
Eduardo Menezes Quintas, a representante discente Jaqueline Soares da Silva e a funcionária 

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

disciplinas eletivas:. I.  O Prof. Paulo Roberto Ribeiro Costa (NPPN) encaminhou uma 

proposta à CD, informando seu interesse em oferecer uma disciplina no PPGFQM, denominada 
“Fundamentos de Química Geral e Química Bioorgânica”, carga horária de 30 horas (2 créditos), 
com o objetivo de oferecer uma base em Química voltada para estudantes da área de 
Farmacologia. Esta proposta foi aprovada.  II. A Profª Josiane Sabbadini Neves encaminhou 
proposta de oferecer uma disciplina eletiva denominada “Mecanismos de sinalização celular e 
molecular da resposta inflamatória eosinofílica”, carga horária de 30 h (2 créditos). A Profa. Gisele 
Zapata Sudo informou que já existem algumas disciplinas na PG com este foco na área de 
inflamação e sugeriu que a Profª Josiane reencaminhe a proposta desta disciplina, enfatizando na 
ementa e no nome da disciplina que a mesma é voltada para a resposta eosinofílica, para evitar 
que existam várias disciplinas com o mesmo foco temático na área de inflamação sendo 
oferecidas no Programa. Após discussão, foi aprovada por unanimidade a proposta de 
implantação da disciplina desde que seja mudado o título, sendo sugerido: “Resposta inflamatória 
eosinofílica: sinalização celular e molecular”.  III. A Profª Lucienne da Silva Lara Morcillo também 
encaminhou proposta de uma disciplina eletiva que tem interesse em oferecer no Programa, 
intitulada “Farmacologia do Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona”, carga horária de 45 horas 

(3 créditos). A proposta encaminhada foi aprovada por unanimidade. II. Adiamento de Jornal 

de Dados: A aluna Gloria Maria Castañeda Valencia solicitou prorrogação da apresentação do 

seu Jornal de Dados do dia 14/12/2011 para o dia 30/01/2012, justificando este atraso por estar 
participando de uma disciplina de tempo integral que atrasou a finalização de alguns resultados 
do projeto de Mestrado a tempo de apresentá-los no Jornal de Dados. A Comissão Deliberativa 

aprovou a prorrogação solicitada.  III. Avaliação dos pareceres dos relatores sobre os 

pedidos de credenciamento de docentes: I. Rosane Vianna Jorge. Relator: Roberto 

Takashi Sudo. A Profa. Rosane solicitou renovação do seu credenciamento para indicar uma 
aluna de Mestrado (Camila Telles do Nascimento) e para continuar orientando no Doutorado 3 
alunos que atualmente ainda estão cursando o Mestrado, informando que os 3 defenderão as 
dissertações até Fevereiro de 2012. O Prof. Roberto Takashi relatou parecer desfavorável, tendo 
em vista o número excessivo de alunos que a docente ainda apresenta e, de acordo com a 
decisão da Comissão Plena na reunião realizada no dia 12/05/2011, não recomendando o 
credenciamento neste momento, até porque nenhuma banca foi encaminhada comprovando que 
os alunos Juliana S.F. Vasconcellos, Carolina Lopes Martins e Marcelo Sobral Leite defenderão 
sua dissertação até Fevereiro de 2012. Após discussão, os membros do CD aprovaram por 
unanimidade a recomendação do parecer em não aprovar o credenciamento solicitado neste 
momento.  II. Paulo Roberto Ribeiro Costa. Relator: Roberto Takashi Sudo. O Professor Paulo 
Costa solicitou credenciamento para ser orientador principal de uma candidata ao Mestrado 
(Carine Boa Morte), e indicando os Professores Newton Gonçalves de Castro e Jorge Luiz 
Mendonça Tributino para serem co-orientadores do projeto de pesquisa. A Comissão Deliberativa 
aprovou por unanimidade o credenciamento do docente como colaborador, porém, informou que 
seria necessário a indicação de apenas um docente para ser co-orientador, sendo indicado o 
Prof. Newton por ser docente permanente do Programa, já que não pode haver mais de dois 
orientadores. Como orientador principal da estudante, o Prof. Paulo Costa entraria no quadro de 
docentes colaboradores do Programa, portanto, a Comissão Deliberativa ressaltou a importância 
de ele reencaminhar o pedido frisando bem seu interesse em participar do quadro de docentes 
colaboradores.  III. Luzineide Wanderley Tinoco. Relator: Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro.  A 
Professora Luzineide solicitou credenciamento para ser orientadora única de DUAS candidatas ao 



Mestrado.  O Professor Eliezer Barreiro foi favorável ao credenciamento da docente, 
condicionado à indicação de apenas UMA das candidatas, e somente após a defesa de 
dissertação de Mestrado da aluna Gloria Maria Castañeda Valencia a Profa. Luzineide poderia 
indicar mais uma candidata ao Mestrado. A Comissão Deliberativa aprovou o parecer do relator, 
por unanimidade. IV. Magda Fraguas Serra. Relator: Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro.  A 
Professora Magda Fraguas Serra solicitou credenciamento para orientar uma candidata ao 
Mestrado (Camila Ribeiro Rodrigues de Pão) juntamente com o Prof. Marco Aurelio Martins, 
porém, na carta encaminhada ao Programa não ficou muito claro se a docente seria orientadora 
principal ou co-orientadora. O Prof. Eliezer Barreiro, em seu parecer, condicionou a aprovação do 
credenciamento desta docente apenas mediante a concordância explícita do Prof. Marco Aurélio 
Martins em ser o orientador principal do projeto e em ter a participação da Dra. Magda como co-
orientadora do mesmo. O Prof. Marco Aurélio encaminhou alguns esclarecimentos ao relator, 
porém, ainda não ficou claro se concorda ou não em ser o orientador principal e em ter a 
participação da Dra. Magda na co-orientação. A Comissão Deliberativa recomendou então, por 
unanimidade, que a Coordenação do Programa solicite novamente ao Prof. Marco Aurélio que 
informe mais claramente o seu posicionamento em relação ao pedido da Profa. Magda, e este 
pedido voltará a ser debatido na próxima reunião da Comissão Plena no dia 19/12/2011.  V. 
Marília Zaluar Passos Guimarães. Relator: Prof. François Germain Noël. A Profa. Marília Z. P. 
Guimarães solicitou credenciamento para ser docente permanente do Programa a fim de indicar 
um candidato ao Mestrado (Alex Nismachin) e informando que deseja colaborar com o Programa 
oferecendo uma disciplina voltada para biologia molecular aplicada à Farmacologia.  O Prof. 
François Noël, relatou parecer favorável ao credenciamento, recomendando porém, que a 
docente ingresse no quadro de docentes colaboradores em 2012 (último ano do triênio) e 
somente a partir do início do próximo triênio (2013) seja reavaliada a indicação desta docente 
para ser do quadro permanente do Programa. A Comissão Deliberativa aprovou por unanimidade 
o parecer do Prof. François. VI. Rodrigo Tinoco Figueiredo. Relator: Prof. François Germain 
Noël. O Professor Rodrigo Tinoco solicitou credenciamento para ser co-orientador de uma 
candidata ao Mestrado (Michely Andressa Galeano Victório) juntamente com a Profª Cláudia 
Farias Benjamim (orientadora principal).  O Professor François relatou em seu parecer alguns 
aspectos desfavoráveis ao credenciamento, destacando que a orientadora principal, Profa. 
Cláudia, se ausentará do país pelo período de um ano e neste período apenas o Prof. Tinoco 
ficaria orientando a aluna, sendo que o mesmo não possui experiência comprovada em seu CV 
Lattes de orientação de alunos de PG e portanto preconizou solicitar um pedido de 
esclarecimentos.  O Professor Rodrigo Tinoco encaminhou alguns esclarecimentos ao 
Coordenador de PG, que não foram considerados satisfatórios. A Profa. Cláudia Benjamim não 
enviou esclarecimentos ao parecer do relator. Houve 2 votos favoráveis ao parecer do relator 
(contrários ao credenciamento), 1 voto favorável ao credenciamento  e 1 abstenção. Portanto não 
foi aprovado o credenciamento pela Comissão Deliberativa, e o pedido deverá ser reavaliado pela 

Comissão Plena do Programa. Assuntos gerais I. Evento científico internacional no PPGFQM 

em 2012: O Prof. François Noël informou sobre a sugestão do Diretor do ICB, Prof. Roberto Lent, 
de solicitar apoio da Escola de Altos Estudos da CAPES. Esta proposta seria interessante para 
aumentar a visibilidade dos eventos internacionais do PPGFQM na CAPES. Foi feita uma 
proposta de realizar os eventos internacionais (mini-Simpósios) em meses sequenciais, propondo 
os meses de setembro, outubro e novembro de 2012. É necessária uma melhor discussão sobre 
este assunto na reunião da Comissão Plena onde estarão presentes os demais docentes do 
Programa.  II. Reembolso de despesa com diária para Profa. Bagnólia (UFPB). A Profa. Gisele 
Zapata Sudo informou que irá custear a despesa com a hospedagem da Profa. Bagnólia, pois não 
foi possível pagar esta despesa com a verba PROAP de 2011 e solicitará reembolso desta 
despesa com verba PROAP de 2012. 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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