
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia vinte e cinco de outubro 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) Recursos PROAP: O Coordenador compartilhou a informação trazida pela 

Diretoria do ICB de que o prazo final para empenho da verba em questão se esgotará no dia 

16 de novembro de 2012, sendo devolvidos os valores não utilizados pelo Programa até esta 

data. O Coordenador apresentou, em seguida, um rápido panorama dos gastos realizados 

até então, a saber: em relação à rubrica de diárias e passagens, os valores restantes estão 

comprometidos com o custeio das viagens dos palestrantes convidados para o Simpósio 

Internacional a ser promovido pelo Programa nos dias 13 e 14 de dezembro de 2012; quanto 

à rubrica de serviços de terceiros, uma parte foi utilizada para pagamento por serviços de 

informática prestados pela empresa GRAC, restando ainda junto à referida empresa um 

crédito disponível que viabiliza a aquisição de dispositivos no-break solicitados pela Profª 

Patricia Dias Fernandes para instalação junto aos equipamentos Flexstation e FACs; outro 

montante foi direcionado para serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado 

pela empresa GRANFRIO; houve, ainda, a contratação de empresa para prestar suporte 

logístico e cerimonial durante o Simpósio Internacional a ser promovido pelo Programa nos 

dias 13 e 14 de dezembro de 2012. Aproveitando o ensejo, a Comissão decidiu, após 

pequeno debate, que a Profª Patricia Dias Fernandes ficará responsável pelo agendamento 

e controle da utilização dos equipamentos flexstation e FACs, devendo o Coordenador 

informar oficialmente o Corpo Docente de tal decisão. O Coordenador fez saber, também, 

que ainda há valores disponíveis para empenho nas rubricas de Serviços de Terceiros e de 

Consumo e que comunicará os Docentes sobre tal fato, para que estes encaminhem suas 

eventuais solicitações de caráter urgente à Secretaria do Programa até o dia 29 de Outubro 

de 2012, para as providências administrativas de praxe. b) Informações Gerais sobre o 

Simpósio Internacional promovido pelo PPGFQM: o Coordenador deu ciências aos 

presentes de que toda a programação do evento já se encontra confirmada, apresentando a 

mesma à Comissão. Foram tratados, também, os detalhes sobre a entrega da segunda 

edição do Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de Melhor Tese de Doutorado do PPGFQM, que 

acontecerá ao final do primeiro dia do Simpósio. Ficou estabelecido que as inscrições serão 

feitas através de um formulário digital e do envio da versão em PDF das teses a serem 

avaliadas, sendo a data limite para encaminhamento o dia 03 de dezembro de 2012. 

Também foi acertado que será mantido o critério da edição anterior, no sentido de não limitar 

um número de candidatos por orientador. c) Avaliação dos pedidos de recredenciamento 

docente do PPGFQM 2013-2015: o Coordenador informou que dois dos três docentes 

contatados para auxiliarem no processo como avaliadores já deram uma resposta positiva 

quanto à sua participação, a saber: Profª Drª Maria Christina Werneck de Avellar (UNIFESP) 

e Prof. Dr. Angelo da Cunha Pinto (UFRJ). Ressaltou, também, que ambos já estão de 

posse da documentação enviada pelos Docentes do Programa e já deram início às suas 

avaliações. Não respondeu ainda ao convite o Prof. Dr. Celso Caruso Neves (UFRJ), tendo 

o Coordenador estabelecido que caso não haja contato por parte do Docente, irá 



providenciar um substituto de modo que não fique prejudicado o andamento do processo. 

Ficou estabelecida, também, a data de 20 de dezembro de 2012 para que a Comissão Plena 

do Programa se reúna e avalie os pareceres encaminhados e finalize o processo de 

recredenciamento.  II. Avaliação de Banca Examinadora de Jornal de Dados – 

Fabiana Sélos Guerra (Orientadora: Profª Patricia Dias Fernandes): foi 

apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores Luis 

Eduardo Menezes Quintas (PPGFQM / ICB – UFRJ) e Claudia dos Santos Mermelstein 

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

Avaliadora foi aprovada sem ressalvas pela Comissão. III. Definição da sistemática e 

calendário do processo seletivo para ingresso no PPGFQM em 2013/1 : o 

Coordenador abriu os debates sobre o assunto em questão informando a urgência em dar 

início à Seleção, principalmente do Mestrado, tendo em vista a existência de Bolsa CNPq 

pendente de implementação impreterivelmente até janeiro de 2013, sob pena de perda da 

cota pelo Programa. Além disso, a antecipação da Defesa de Dissertação de uma das 

alunas do Mestrado irá gerar mais uma cota de Bolsa CAPES-DS para indicação até março 

de 2013. Como resultado das deliberações dos presentes, ficaram estabelecidas as 

seguintes premissas: a) Para que não haja risco de perda dos prazos de implementação, 

será feita a substituição de uma Bolsa CAPES-DS de aluno de Mestrado que esteja 

concluindo o curso pela Bolsa do CNPq em aberto, observando-se todos os cuidados para 

que tal procedimento não acarrete em atraso no pagamento ou perda de cota mensal de 

bolsa do referido aluno; b) As seleções se darão nas seguintes datas: Processo Seletivo do 

Doutorado – 28 a 30 de janeiro de 2013; Processo Seletivo do Mestrado – 04 a 06 de 

fevereiro de 2013; c) O período para credenciamento de Docentes para orientação de 

candidatos se iniciará a partir da divulgação dos Editais, estendendo-se até o dia 08 de 

janeiro de 2013. Tendo em vista que, por força das datas escolhidas, não haverá tempo 

hábil para avaliação dos pareceres dos referidos pedidos pela Comissão Plena, pois esta se 

reunirá em 20 dezembro de 2012, foi definido o encaminhamento de proposta ao referido 

Órgão Colegiado para que este autorize a Comissão Deliberativa a avaliar e aprovar, ad 

referendum, os pedidos de credenciamento para orientação de Docentes externos ao 

Programa. c) O período de recebimento das inscrições dos candidatos se iniciará a partir da 

divulgação dos Editais, estendendo-se até o dia 18 de janeiro de 2013. 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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