
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia dezessete de maio de dois mil e doze 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 Gisele Zapata Sudo, Luis Eduardo Menezes 

Quintas, François Germain Noël, a representante discente Jaqueline Soares da Silva e o 

funcionário Vinicius Meneguitte Silveira da Costa. Foram discutidos os seguintes assuntos: 

I. Avaliação de Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado – Vinicius 

Vieira Martins (Orientador: Prof. Paulo de Assis Melo): foi apresentada proposta de 

Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores José Hamilton Matheus Nascimento 

(IBCCF – UFRJ), Luis Eduardo Menezes Quintas (ICB – UFRJ), Josiane Sabbadini Neves (ICB 

– UFRJ); como Suplente Interna e Revisora a Professora Doutora Lucienne da Silva Lara 

Morcillo (ICB – UFRJ) e como Suplente Externa a Professora Doutora Ângela de Castro 

Resende (PPB – UERJ). Após análise dos currículos dos docentes indicados, a Banca 

Avaliadora foi aprovada sem ressalvas pela Comissão. II. Avaliação de Banca 

Examinadora de Dissertação de Mestrado – Marlon Daniel Lima Tonin 

(Orientador: Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga): foi apresentada proposta de 

Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores Roberto Takashi Sudo (ICB – UFRJ), 

Luzineide Wanderley Tinoco (NPPN – UFRJ), Carlos Mauricio Rabello de Sant’Anna 

(Departamento de Química – UFRRJ); como Suplentes as Professoras Doutoras Claudia Lima 

Martins da Silva (ICB – UFRJ) e Nelilma Correia Romeiro (NUPEM – UFRJ/Macaé); e como 

Revisora a Professora Doutora Valéria do Monti Nascimento Cunha. Após análise dos 

currículos dos docentes indicados, a Banca Avaliadora foi aprovada sem ressalvas pela 

Comissão. III. Avaliação de Banca Examinadora de Jornal de Dados – Rodrigo 

Ayres de Oliveira (Orientadores: Prof. Luis Eduardo Menezes Quintas e Profª. 

Valéria do Monti Nascimento Cunha): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora 

composta pelas Professoras Doutoras Sabrina Calil Elias (Faculdade de Farmácia – UFF) e 

Lucienne da Silva Lara Morcillo (ICB – UFRJ). Após análise dos currículos dos docentes 

indicados, a Banca Avaliadora foi aprovada sem ressalvas pela Comissão. IV. Pedido de 

Revalidação de Créditos de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia da Universidade Estadual Paulista - UNESP para a aluna de 

Katharinne Ingrid Moraes de Carvalho (Orientador: Prof. Roberto Takashi 

Sudo): o Coordenador procedeu a leitura do histórico acadêmico e das ementas das 

disciplinas acostadas ao pedido da aluna, para análise pela Comissão. Em seguida, levantou-

se um questionamento sobre a possibilidade de validação de apenas uma das disciplinas 

“Tópicos de Atualização em Ciências”, cursada duas vezes pela aluna em semestres 

diferentes, sugestão acatada unanimemente pela Comissão. Decidiu-se, então, atender 

parcialmente a solicitação apresentada à Comissão, concedendo a revalidação imediata dos 

créditos das disciplinas elencadas no referido histórico, com exceção da disciplina “Tópicos de 

Atualização em Ciências”, cursada no 2º semestre de 2010, totalizando assim uma carga 

horária de 405 horas a serem validadas no Histórico Oficial da aluna. V. Aprovação dos 

Editais de Seleção de Mestrado e Doutorado para ingresso em 2012/2: o 

Coordenador deu início aos debates com base nas minutas dos Editais encaminhadas 



previamente por correio eletrônico para análise pelos membros da Comissão. Foram sugeridos, 

então, os seguintes ajustes: a) No que se refere às possibilidades de recursos previstas nos 

Editais, observou-se que a redação sugerida não estava suficientemente clara sobre os prazos 

para apresentação dos pedidos de revisão, abrindo margem, por exemplo, para um pedido de 

Recurso da correção da prova escrita no momento em que, teoricamente, só seria possível 

recorrer do resultado final da seleção. A sugestão foi para que a redação fosse mais explícita 

sobre os tipos de Recurso e os prazos para sua interposição; b) Sobre o item relativo às Bolsas 

para candidatos aprovados, considerada um tanto quanto vaga, foi sugerido que se acrescente 

um esclarecimento sobre a necessidade de disponibilidade de cotas para que os candidatos 

aprovados passem a ser bolsistas. c) Quanto à expressão “entrevista pessoal do Candidato”, 

foi sugerida a substituição por “arguição do projeto de pesquisa”, por se mostrar mais 

adequada às exigências legais sobre os processos de seleção; d) A respeito do item que trata 

sobre os candidatos ao Mestrado que não tiverem colado grau à época da matrícula no 

Programa, observou-se que a redação estabelecia sanções apenas para aqueles que ainda 

não tivessem efetuado sua matrícula, omitindo-se sobre as consequências da não colação do 

grau para alunos já matriculados no Mestrado. Foi sugerido, então, uma complementação no 

texto, deixando claro que neste último caso, a matrícula do candidato será cancelada e que 

este deverá novamente se submeter a processo seletivo de ingresso no curso; e) Sugeriu-se, 

também, um ajuste no prazo que os candidatos ao Doutorado que ainda não tenham concluído 

o Mestrado terão para defenderem suas Dissertações. A redação original, que estabelecia um 

prazo de “30 dias após o início do Semestre Letivo” deverá ser alterada para “60 dias após a 

divulgação do resultado da seleção”. Tendo sido feitos todos os apontamentos necessários, a 

Comissão aprovou os Editais, apenas condicionando tal aprovação à efetivação dos ajustes 

sugeridos na redação. Ficou autorizada também a imediata divulgação dos Editais corrigidos 

através dos meios eletrônicos, no quadro de avisos do Programa e por publicação no Diário 

Oficial da União, em procedimento a ser confirmado junto à PR2. VI. Avaliação de Banca 

Examinadora de Jornal de Dados – Thiago dos Santos Ferreira (Orientadora: 

Profª. Claudia Farias Benjamim): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora 

composta pelos Professores Doutores Rodrigo Tinoco Figueiredo (CCS – UFRJ) e Josiane 

Sabbadini Neves (ICB – UFRJ). Após análise dos currículos dos docentes indicados, verificou-

se que nenhum dos indicados faz parte do Corpo Permanente do Programa, que é uma 

exigência regulamentar para a composição de Banca Avaliadora de Jornais de Dados. Diante 

disso, a Comissão decidiu pela aprovação parcial da Banca, devendo a Docente Orientadora 

indicar à Coordenação do Programa o nome de um membro do Corpo Permanente para 

substituir um dos docentes originalmente indicados. VII. Avaliação de Banca 

Examinadora de Jornal de Dados – Janaina de Barros Figueiredo 

(Orientadora: Profª. Claudia Farias Benjamim): foi apresentada proposta de Banca 

Avaliadora composta pelos Professores Doutores Rodrigo Paulo de Assis Melo (ICB – UFRJ) e 

Leticia de Albuquerque Maranhão Carneiro (IMPG – UFRJ). Foi levantado questionamento 

acerca do currículo da Profª. Letícia de Albuquerque, que não foi localizado na plataforma 

Lattes, inviabilizando a análise de suas credenciais para compor a Banca Avaliadora. Diante 

disso, a Comissão decidiu pela aprovação parcial da Banca, devendo a Docente Orientadora 

encaminhar à Coordenação do Programa o currículo da referida docente para apreciação e 

ratificação da indicação ou, se for o caso, solicitação de indicação de outro docente para 

substituí-la. VIII. Avaliação de Banca Examinadora de Jornal de Dados – Filipe 

Pereira da Costa (Orientadores: Profª. Lídia Moreira Lima e Profª. Gisele 



Zapata Sudo): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos Professores 

Doutores Carlos Alberto Manssour Fraga (ICB – UFRJ) e Roberto Takashi Sudo (ICB – UFRJ). 

Após análise dos currículos dos docentes indicados, a Banca Avaliadora foi aprovada sem 

ressalvas pela Comissão.  IX. Avaliação de Banca Examinadora de Jornal de 

Dados – Valdirene de Souza Muniz (Orientadora: Profª. Josiane Sabbadini 

Neves): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores 

Rodrigo Tinoco Figueiredo (CCS – UFRJ) e Claudia Farias Benjamim (ICB – UFRJ). Após 

análise dos currículos dos docentes indicados, a Banca Avaliadora foi aprovada sem ressalvas 

pela Comissão. X. Avaliação de Banca Examinadora de Exame de 

Conhecimentos Gerais – Ariane Rennó Brogliato (Orientadora: Profª. Claudia 

Farias Benjamim): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos 

Professores Doutores Jorge Luiz Mendonça Tributino (ICB – UFRJ), Tereza Sollero Claudio-da-

Silva (ICB – UFRJ) e Patricia Franca Gardino (Instituto de Biofísica – UFRJ). Após análise dos 

currículos dos docentes indicados, a Banca Avaliadora foi aprovada sem ressalvas pela 

Comissão. Contudo, levantou-se questionamento a respeito da não-correlação dos temas do 

Projeto de Tese e do Exame de Conhecimentos gerais (conforme exigência regulamentar) pois, 

à primeira vista, ambos teriam relação com o tratamento de diabetes. Atendendo ao pedido da 

Comissão, a Profª. Cláudia Farias Benjamim compareceu pessoalmente à Reunião e 

esclareceu que a pesquisa da Tese da aluna em questão não se utiliza de modelos com 

diabetes e seu trabalho não tem relação com a referida doença. Diante de tais 

esclarecimentos, a Comissão aprovou o tema do Exame de Conhecimentos Gerais submetido. 

XI. Assuntos gerais: o Coordenador informou que já recebeu os pedidos dos membros do 

Programa para aquisição de materiais utilizando a verba PROAP 2012 e que está compilando 

todas as solicitações para encaminhar ao Setor de Compras do ICB. Nada mais havendo a 

tratar, o Coordenador deu encerramento à reunião, agradecendo a presença de todos. Esta ata 

foi lavrada por Vinicius Meneguitte Silveira da Costa, secretário da Pós-Graduação, e, após 

aprovação, será assinada pelos membros da Comissão presentes nesta reunião. 
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