
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia catorze de junho 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 o docente, Luis Eduardo Menezes Quintas, 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 Jornal de Dados – Roberta Tesch 

(Orientadores: Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga e Prof. Carlos Maurício 

Rabello de Sant’Anna): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos 

Professores Doutores Nelilma Correia Romeiro (IQ – UFRJ/Macaé) e François Germain Noël 

(PPGFQM / ICB – UFRJ). Após análise dos currículos dos docentes indicados, a Banca 

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

Examinadora de Exame de Conhecimentos Gerais – Isabelle Karine da Costa 

Nunes (Orientadora: Profª. Lídia Moreira Lima): foi apresentada proposta de Banca 

Avaliadora composta pelas Professoras Doutoras Patricia Dias Fernandes (PPGFQM / ICB – 

UFRJ), Gisele Zapata Sudo (PGFQM / ICB – UFRJ) e Ana Luisa Palhares de Miranda 

(Faculdade de Farmácia – UFRJ). Após análise dos currículos dos docentes indicados, a 

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

Examinadora de Dissertação de Mestrado – Milena Romeu Gonçalves 

(Orientadora: Profª. Patricia Dias Fernandes): foi apresentada proposta de Banca 

Avaliadora composta pelos Professores Doutores Sócrates Cabral de Holanda Cavalcanti 

(Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – UFS), Cláudia Lúcia Martins da Silva (PPGFQM / 

ICB – UFRJ) e Luiz Eurico Nasciutti (PCM / ICB – UFRJ); como Suplentes as Professoras 

Doutoras Daniela Sales Alviano (IMPPG – UFRJ) e Tereza Sollero Claudio-da-Silva (ICB – 

UFRJ), sendo esta última também indicada como revisora. Após análise dos currículos dos 

docentes indicados, o Coordenador ressaltou que não há empecilhos na indicação da Profª 

Tereza Sollero Claudio-da-Silva como Revisora da Dissertação, mas que dificilmente o 

CEPEGUINHO aprovaria sua indicação como Membro Suplente da Banca, sem uma 

justificativa. Foi sugerido, então, que a Coordenação solicitasse à Docente Orientadora o 

encaminhamento de uma justificativa formal para a indicação da referida Professora ou que 

apresentasse outro nome para a posição de Suplente. Além disso, foi aprovado pela Comissão 

o pedido de pagamento de uma diária ao Prof. Dr. Sócrates Cabral de Holanda Cavalcanti para 

viabilizar sua participação na Banca Avaliadora, com a contrapartida de que o referido Docente, 

além de compor a Banca, ministre uma Palestra no PPGFQM no dia 21/08/2012 na parte da 

tarde. Feitas tais ressalvas, a Comissão aprovou a Banca Avaliadora. IV. Avaliação de 

Banca Examinadora de Exame de Conhecimentos Gerais – Jaqueline Soares 

da Silva (Orientadora: Profª. Gisele Zapata Sudo): foi apresentada proposta de 

Banca Avaliadora composta pelas Professoras Doutoras Tereza Sollero Claudio-da-Silva (ICB 

– UFRJ), Lídia Moreira Lima (Faculdade de Farmácia – UFRJ) e Vania Maria Corrêa da Costa 

(IBCCF – UFRJ). Após esclarecimentos prestados pela referida aluna sobre o objeto de seu 

projeto de Tese e constatada a não-correlação com o tema proposto para o Exame, bem como 

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



ressalvas pela Comissão. V. Pedido de Prorrogação de Prazo de Defesa e 

Avaliação de Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado – Simone 

Oliveira da Rocha (Orientadora: Profª. Ana Luísa Palhares de Miranda): O 

Coordenador procedeu a leitura da documentação apresentada pela Orientadora, pleiteando 

nova prorrogação do prazo de defesa da referida aluna, desta vez até o dia 15/08/2012. A 

justificativa de tal pedido foi o fato da aluna ser funcionária pública e não ter conseguido 

liberação de seu serviço, dificultando a conclusão da redação de seu trabalho. O Coordenador 

expôs o entendimento de que tal prorrogação era viável, mas que deveria ser a última 

oportunidade concedida, por já se tratar de um segundo adiamento do prazo regulamentar de 

defesa. Tal entendimento foi acompanhado unanimemente pela Comissão, que aprovou o 

pedido de prorrogação até o dia 15/08/2012, sem possibilidade de novo adiamento. Em 

seguida, foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores 

Paulo de Assis Melo (PPGFQM / ICB – UFRJ), Cláudia Lúcia Martins da Silva (PPGFQM / ICB 

– UFRJ) e Gilda Angela Neves (Farmacologia / ICB – UFRJ); como Suplentes as Professoras 

Doutoras Lucienne da Silva Lara Morcillo (PPGFQM / ICB – UFRJ) e Claudia Pinto Figueiredo 

(Faculdade de Farmácia – UFRJ); e como revisora a Professora Doutora Fernanda Carla 

Ferreira de Brito (Instituto Biomédico – UFF). Após análise dos currículos dos docentes 

indicados, a Banca Avaliadora foi aprovada sem ressalvas pela Comissão. VI. Avaliação dos 

Pareceres dos Pedidos de Credenciamento para Seleção de Mestrado e Doutorado – 

2012/2: o Coordenador informou à Comissão que foram recebidos quatro Pedidos de 

Credenciamento para o Processo Seletivo em comento, cujos pareceres foram os seguintes: a) 

Pedido da Profª. Drª. Sabrina Calil-Elias para Credenciamento no PPGFQM como Co-

Orientadora, junto ao Prof. Dr. Paulo de Assis Melo, da candidata ao Doutorado Paula 

Alvarenga Borges: a análise da solicitação foi feita pela Profª. Drª. Flávia Carvalho Alcântara 

Gomes (PCM – ICB/UFRJ), que emitiu um parecer favorável à co-orientação da tese, nos 

termos pleiteados pela docente. O Coordenador sugeriu que o parecer fosse ratificado pela 

Comissão Deliberativa e encaminhado para aprovação da Comissão Plena, sugestão acatada 

unanimemente pelos membros presentes. b) Pedido do Prof. Dr. Paulo Roberto Ribeiro Costa 

para Credenciamento no PPGFQM como Orientador, junto ao Prof. Dr. Newton Gonçalves de 

Castro, da candidata ao Mestrado Carina Boa Morte: a análise da solicitação foi feita pela Profª. 

Drª. Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins (FIOCRUZ), que emitiu um parecer favorável 

ao pedido, desde que o Prof. Paulo Roberto Ribeiro Costa figure como co-orientador da 

dissertação. O Coordenador sugeriu que o parecer fosse ratificado pela Comissão Deliberativa 

e encaminhado para aprovação da Comissão Plena, sugestão acatada unanimemente pelos 

membros presentes. c) Pedido da Profª. Drª. Luzineide Wanderley Tinoco para 

Credenciamento no PPGFQM como Orientadora da candidata ao Doutorado Gloria Maria 

Castañeda Valencia: a análise da solicitação foi feita pelo Prof. Dr. Ângelo da Cunha Pinto (IQ / 

UFRJ), que emitiu um parecer favorável à orientação da tese, nos termos pleiteados pela 

docente. O Coordenador sugeriu que o parecer fosse ratificado pela Comissão Deliberativa e 

encaminhado para aprovação da Comissão Plena, sugestão acatada unanimemente pelos 

membros presentes. d) Pedido da Drª. Jolie Kiemlian Kwee para Credenciamento no PPGFQM 

como Orientadora do candidato ao Mestrado Renan Amphilophio Fernandes: a análise da 

solicitação foi feita pelo Prof. Dr. François Germain Noël (PPGFQM – ICB/UFRJ), que emitiu 

um parecer desfavorável à orientação da dissertação pleiteada pela docente, por não verificar 

um histórico de publicações científicas compatível com o que é esperado pelo Programa, bem 

como pela falta de experiência em orientação de alunos de Pós-Graduação. O Coordenador 

sugeriu que o parecer fosse ratificado pela Comissão Deliberativa e encaminhado para 



aprovação da Comissão Plena, sugestão acatada unanimemente pelos membros presentes. 

VII. Sugestão de Nomes para Composição da Banca Avaliadora da Seleção de Mestrado 

e Doutorado – 2012/2: o Coordenador expôs a necessidade de levantamento de pelo menos 8 

(oito) nomes a serem apresentados para aprovação pela Comissão Plena, sendo 4 (quatro) 

deles para a composição da Banca Avaliadora do Mestrado e os demais para a Banca 

Avaliadora do Doutorado. O Professor Luis Quintas sugeriu que fosse feito um levantamento 

das Bancas Avaliadoras dos últimos três anos, para que destes nomes fossem escolhidos os 

docentes a serem convidados para participar do Processo Seletivo atual. A sugestão foi 

acatada, unanimemente, pela Comissão Deliberativa. A listagem deverá ser confeccionada 

pela Secretaria do Programa e apresentada na Reunião da Comissão Plena. Nada mais 

havendo a ser tratado, 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. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

Luis Eduardo Menezes Quintas  

Jaqueline Soares da Silva  

Vinicius Meneguitte Silveira da Costa  

 


