
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia vinte e sete de setembro 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 François Germain Noël, Luis 

Eduardo Menezes Quintas e Gisele Zapata-Sudo, a representante discente Jaqueline 

Soares da Silva e o funcionário Vinicius Meneguitte Silveira da Costa. Foram discutidos os 

seguintes assuntos: 

I. Informes: a) O Coordenador apresentou aos presentes o folder de divulgação do 

Programa, que será prospectado durante a Jornada de Iniciação Científica da UFRJ aos 

interessados em informações sobre o PPGFQM. Ressaltou, também, que algumas unidades 

do referido folder serão entregues aos Docentes do Programa que participarão de eventos 

ligados às áreas de atuação do PPGFQM, para que aproveitem estas oportunidades para 

difundir de forma mais concreta a imagem do Programa. b) A Profª Gisele Sudo comunicou 

sobre uma alteração na Banca Examinadora do Projeto de Tese do aluno Carlos Eduardo da 

Silva Monteiro. De acordo com informação passada à Docente pelo Co-orientador do aluno, 

Prof. Roberto Takashi Sudo, será necessária a substituição do Prof. Marco Aurélio Martins 

(FIOCRUZ) pela Profª Patrícia Dias Fernandes (PPGFQM / ICB – UFRJ). O Coordenador 

pediu que tal mudança fosse formalmente repostada pelos Orientadores do aluno de modo 

que possa ser referendada pela Comissão. II. Avaliação de Banca Examinadora de 

Tese de Doutorado – Pedro Setti Perdigão (Orientadores: Prof. Newton 

Gonçalves de Castro e Profª Marília Zaluar Passos Guimarães): foi 

apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores Paulo de 

Assis Melo (PPGFQM / ICB – UFRJ), Patricia Franca Gardino (IBCCF – UFRJ) e Ana Lucia 

Marques Ventura (IB – UFF); como Suplentes os Professores Doutores Jean Christophe 

Houzel (PCM / ICB – UFRJ) e Cláudia Lucia Martins da Silva (PPGFQM / ICB – UFRJ); 

como Revisor da Tese, o Professor Doutor Newton Gonçalves de Castro (PPGFQM / ICB – 

UFRJ). Após análise dos currículos dos docentes indicados, a Banca Avaliadora foi 

aprovada sem ressalvas pela Comissão. II. Definição da sistemática de avaliação 

dos pedidos de recredenciamento docente do PPGFQM 2013-2015: o 

Coordenador abriu os debates sobre o assunto em questão informando aos presentes que 

foram sanadas todas as pendências relativas aos Docentes que ainda não haviam finalizado 

os procedimentos relativos ao recredenciamento, nos seguintes termos: a Professora 

Doutora Lídia Moreira Lima encaminhou seu pedido de recredenciamento e a documentação 

a ele relativa dentro do prazo estabelecido pela Comissão Deliberativa em sua última 

reunião. De igual forma, a Professora Doutora Lucienne da Silva Lara Morcillo ratificou seu 

interesse em se recredenciar junto ao Programa e encaminhou os documentos solicitados 

tempestivamente. Quanto à Professora Doutora Claudia Farias Benjamim, respondendo a 

contato da Coordenação, manifestou o desejo de não se recredenciar como Docente do 

Curso. Diante disto, concluiu-se a fase de pedidos de recredenciamento, com um total de 19 

solicitações, sendo 15 de Docentes do Quadro permanente do Programa e os outros 4 de 

Docentes Colaboradores. Em seguida, foi colocada em discussão pelos presentes a 

sistemática de avaliação dos pedidos de recredenciamento. Como resultado das 

deliberações, ficaram estabelecidas as seguintes premissas: a) Os Docentes que forem 

Bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq serão dispensados de avaliação e 



automaticamente recredenciados no PPGFQM; b) Os demais Docentes serão avaliados por 

uma Comissão composta por três membros, sendo um deles preferencialmente vinculado à 

UFRJ e os outros dois externos à Universidade, sendo um ligado à área de farmacologia e o 

outro à de Química Medicinal. Os nomes que comporão a Banca deverão, necessariamente, 

ter sabida vivência na área de Pós-Graduação, se possível com experiência de gestão de 

Programa, e se possível estar ligados área de Ciências Biológicas II, conforme critério de 

classificação da CAPES. Passou-se, então, à sugestão de nomes de Docentes a serem 

convidados para compor a Banca Avaliadora, ficando estabelecida a consulta aos seguintes 

Professores Doutores: Ângelo da Cunha Pinto (UFRJ), Maria Christina Werneck de Avellar 

(UNIFESP), Celso Caruso Neves (IBCCF – UFRJ) e Carmen Cabanelas Pazos de Moura 

(IBCCF – UFRJ). Foi sugerido, ainda, que a Coordenação levante informações a respeito 

dos Coordenadores de Programas de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo – 

Campus Ribeirão Preto e da Universidade Federal de Santa Catarina, para que estes 

também sejam considerados como opções para composição da Banca Avaliadora. Por fim, 

ficou estabelecido que os Pareceres dos avaliadores serão encaminhados por meio 

eletrônico e que os Docentes terão o prazo de um mês para confeccioná-los e enviá-los ao 

PPGFQM para apreciação por esta Comissão. III. Assuntos Diversos: a) Diplomas do 

PPGFQM: o Prof. François Noël fez um questionamento a respeito do grau que vem sendo 

conferido aos alunos do Programa em seus diplomas, a saber: “Mestre/Doutor em Ciências 

(Farmacologia e Química Medicinal). A dúvida levantada é se não seria mais adequado o 

uso da expressão “Ciências Biológicas”, pelo fato de ser essa a nomenclatura dada ao 

Curso em seu registro na CAPES. O funcionário Vinicius Meneguitte esclareceu que o grau 

em questão é o que consta no Regulamento do Programa e, por exigência da Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2), deve ser este obrigatoriamente utilizado na confecção 

dos diplomas. Seguiu-se um pequeno debate entre os presentes, donde se concluiu que o 

uso da expressão “Ciências” foi objeto de deliberação quando da modificação do nome e 

Regulamento do Programa e que seu uso está adequado à proposta de integração dos 

ramos da farmacologia e da química medicinal. b) Contagem de Atividades para a Disciplina 

BMF790 - Seminários do Centro: o Prof. Luis Quintas solicitou esclarecimentos a respeito de 

dúvida suscitada por uma aluna do PPGFQM sobre quais atividades do Programa poderiam 

ser computadas na referida disciplina, principalmente no que se refere à presença em 

apresentações de Jornais de Dados e Treinamentos Didáticos. Os membros presentes 

debateram a respeito da questão, trazendo à memória que era prática recorrente do 

Programa em validar estas atividades como forma de incentivar a participação discente 

nestes eventos. Desta feita, foi recomendado que tal orientação constasse na presente Ata 

para fins de registro e consultas posteriores, bem como seja comunicado aos discentes 

sobre este critério. c) Centralização das Reservas do Auditório da Farmacologia: o 

Coordenador comunicou aos presentes a decisão tomada na última Reunião de Diretoria do 

ICB, no sentido de centralizar os agendamentos dos Auditórios nas Secretarias de Pós-

Graduação. No caso específico do PPGFQM, a Secretaria terá a exclusividade dos 

agendamentos sobre o Auditório da Farmacologia, que será administrado em um sistema 

apartado do de reservas do ICB. Quanto ao Anfiteatro Lauro Sollero, este continuará 

acessível aos demais usuários para agendamentos, nos moldes do que vinha sendo feito até 

então. O Coordenador frisou ainda que as reservas externas ao PPGFQM no Auditório da 

Farmacologia somente serão aceitas com antecedência máxima de 07 dias, de forma a não 

comprometer a utilização do espaço pelo ICB. A Coordenação se comprometeu, também, a 

elaborar uma normatização sobre a utilização dos auditórios para circulação para todos os 



usuários. 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. 
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