
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 
No dia dezesseis de junho de dois mil e onze às treze horas, foi realizada reunião ordinária da 
Comissão Plena do PPGFQM, presidida pelo Coordenador do Programa, Prof. Carlos Alberto 
Manssour Fraga. Presentes os docentes Carlos Alberto Manssour Fraga, Roberto Takashi 
Sudo, François Germain Noël, Marco Aurélio Martins, Patrícia Machado Rodrigues e Silva, 
Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro, Lídia Moreira Lima, Paulo de Assis Melo, Valéria do Monti 
Nascimento Cunha, Cláudia Farias Benjamim, Cláudia Lúcia Martins e Silva, Patrícia Dias 
Fernandes, Gisele Zapata Sudo, Luis Eduardo Menezes Quintas, Paulo de Assis Melo, Rosane 
Vianna Jorge, Luzineide Wanderley Tinoco e a aluna de Pós-Graduação Jaqueline Soares da 

Silva. Foram discutidos os seguintes assuntos: I. Informes: Inicialmente o Prof. Manssour 

relatou as principais deliberações do fórum de Coordenadores de Pós-Graduação em 
Farmacologia da SBFTE, informando sobre a proposta de disponibilizar o elenco de disciplinas 
oferecidas pelo nosso e outros Programas de Farmacologia na página da SBFTE, e a criação 
de um curso itinerante que abordasse os aspectos básicos, clínicos e tecnológicos que deverá 
ser coordenado pela SBFTE e co-patrocinado pela Instituição que desejar sediá-lo. 
Adicionalmente, informou os nomes selecionados para composição das bancas examinadoras 
dos processos seletivos de Doutorado e Mestrado, a saber: Doutorado, Profa. Gisele Zapata-
Sudo (ICB-UFRJ), Profa. Patrícia Franca Gardino (IBCCF-UFRJ), Profa. Sônia Soares Costa 
(NPPN-UFRJ) e Profa. Nelilma Correa Romeiro (UFRJ-Macaé); Mestrado, Profa. Cláudia Lúcia 
Martins da Silva (ICB-UFRJ), Profa. Jennifer Lowe (IBCCF-UFRJ), Profa. Luzineide Wanderley 

Tinoco (NPPN-UFRJ), Prof. Arthur Eugen Kümmerle (UFRRJ). II. Pedidos de 

Credenciamentos Docentes: O Prof. Manssour informou que o prazo para 

encaminhamento de documentação solicitando credenciamento para orientar candidatos se 
encerrou em 10/06/2011. Foram recebidos, os seguintes novos pedidos: 1) Profa. Valéria do 
Monti Nascimento Cunha (ICB-UFRJ), para co-orientar juntamente com a Profa. Lucienne da 
Silva Lara Morcillo da Silva a aluna Camila Gil Patrício da Silva, candidata ao ingresso no curso 
de Mestrado. O pedido teve relato favorável do Prof. Roberto Takashi Sudo e foi aprovado por 
unanimidade; 2) Prof. Marcelo Einicker Lamas (IBCCF-UFRJ), para co-orientar juntamente com 
a Profa. Lucienne da Silva Lara Morcillo a aluna Sabrina Ribeiro Gonsalez, candidata ao 
ingresso no curso de Mestrado. O pedido também teve relato favorável do Prof. Roberto 
Takashi Sudo e foi aprovado por unanimidade; 3) Profa Aloa Machado de Souza (Faculdade de 
Farmácia-UFRJ), para co-orientar juntamente com a Profa. Lídia Moreira Lima o aluno 
Clemilson Berto Junior, candidato ao ingresso no curso de Mestrado. O pedido teve relato 

favorável do Prof. François Germain Noël e foi aprovado por unanimidade.  III. Indicação de 

Comissão Organizadora para Workshop de Avaliação do Programa de Pós-

Graduação em Farmacologia e Química Medicinal: O Prof. Manssour comentou 

sobre a importância de se realizar em 2012 um workshop que pudesse ampliar a visibilidade de 
nosso programa de pós-graduação e sugeriu que fosse indicada uma comissão para trabalhar 
o formato e a organização do evento. Após manifestações de apoio, o Prof. Manssour sugeriu 
os nomes dos Professores Eliezer J. Barreiro e Marco Aurélio Martins como membros seniores 
desta comissão, que seria formada ainda pelas professoras Lídia Moreira Lima e Gisele Zapata 
Sudo. As indicações foram aceitas por todos e a composição desta comissão foi aprovada por 
unanimidade. Prof. Manssour indicou o professor Eliezer J. Barreiro como coordenador dos 
trabalhos desta comissão e que o evento devesse ocorrer no 2º semestre de 2012, em função 

dos prazos para pedidos de financiamento.  IV. Diversos: O Prof. Manssour recebeu um 

pedido de reconsideração do cancelamento da bolsa de Mestrado do aluno Marcelo Sobral 
Leite, que teve carta de apoio da representação dos alunos do Programa de Pós-Graduação 
em Farmacologia e Química Medicinal. Procedeu a leitura da carta encaminhada pelo aluno 
Marcelo Sobral Leite e solicitou a representante dos alunos de pós-graduação Jaqueline 
Soares da Silva que lesse a carta de apoio dos discentes. Como esclarecimento prévio, o Prof. 
Manssour informou que foram apurados os eventuais casos de acúmulo de bolsa e vínculo 



empregatício que violassem a resolução conjunta CAPES/CNPq, e que encaminhou a PR-2 por 
e-mail a relação de alunos bolsistas que mantinham vínculo empregatício, a saber: Marcelo 
Sobral Leite, que relatou manter vínculo com uma farmácia/drogaria anterior ao início do 
recebimento da bolsa da CAPES e Sharlene Lopes Pereira que é bolsista FAPERJ e foi 
selecionada como professora substituta pelo Programa de Graduação em Farmacologia do 
Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Informou que os casos foram apreciados pela 
Comissão Deliberativa, que decidiu transferir a bolsa do aluno Marcelo Sobral Leite por 
entender que a anterioridade do vínculo viola uma regra da CAPES para a concessão da bolsa 
de mestrado e entendeu que o caso da aluna Sharlene Lopes Pereira está amparado pela 
norma conjunta CAPES/CNPq que regulamenta as concessões de bolsa e prevê situações em 
que o vínculo empregatício é permitido. Prof. Manssour foi enfático quanto a importância da 
Coordenação ser rigorosa em casos como estes, que poderiam levam a caracterização de 
precedentes perigosos para os demais alunos. O aluno foi amplamente debatido, e após 
votação a decisão da Comissão Deliberativa de transferir a bolsa do aluno foi mantida com 15 
votos favoráveis e 1 abstenção (somente votaram os docentes permanentes presentes e 1 
aluno de PG). Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu encerramento à reunião, 
agradecendo a presença de todos. Esta ata foi lavrada pelo Coordenador, Prof. Carlos Alberto 
Manssour Fraga, e, após aprovação, será assinada pelos membros da Comissão presentes 
nesta reunião. 
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