
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia vinte e dois de novembro 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 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) Informações Gerais sobre o Simpósio Internacional promovido pelo 

PPGFQM: O Coordenador informou aos presentes que, até o momento, o evento já conta 

com 91 participantes inscritos e que a intenção é limitar o restante das inscrições a 100 

vagas, tendo em vista a capacidade de público do Auditório Hélio Fraga. O Coordenador 

explicou, também, que serão providenciadas acomodações extras para Docentes do 

Programa e autoridades que não estiverem inscritos oficialmente no Evento e eventualmente 

compareçam para participar da programação. Além disso, fez saber que a passagem aérea 

internacional para o Professor Convidado Carlos Garcia Echeverria não poderá ser adquirida 

com a verba PROAP, visto que para tanto é exigida pelo regulamento a permanência do 

Docente por um período mínimo de 30 dias à disposição da Instituição. Ademais, frisou que 

tal situação só chegou ao conhecimento da Coordenação a poucos dias, após consulta feita 

pela Secretaria do Programa, visto que o processo administrativo de aquisição da passagem 

foi extraviado na PR6. Diante disso, a Coordenação tomará as providências cabíveis para 

garantir a aquisição dos bilhetes aéreos e assegurar a presença do Docente no Simpósio.  

b) Utilização da Verba PROAP: o Coordenador esclareceu que, por conta de limitações 

operacionais do Setor de Compras do ICB, a segunda remessa de pedidos de aquisição de 

materiais com recursos do PROAP destinados ao Programa poderá não ser efetivada. 

Explicou também que, por conta dos valores envolvidos, a efetivação de alguns pedidos 

dependeria da contratação de um serviço de publicações de editais no Diário Oficial da 

União cujo custo seria em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), às expensas do próprio 

Programa, o que inviabiliza tal procedimento. c) Avaliação dos pedidos de recredenciamento 

docente do PPGFQM 2013-2015: o Coordenador fez saber aos presentes que já está de 

posse dos pareceres emitidos pelos três Docentes convidados a realizar a avaliação dos 

pedidos de recredenciamento. Informou também que a Profª Drª Teresa Cristina Tavares 

Dalla Costa (UFRGS) ficou responsável por um dos pareceres, em substituição ao Prof. Dr. 

Dr. Celso Caruso Neves (UFRJ) que não pode participar do processo. Ficou acertado que a 

análise dos pareceres será realizada na próxima reunião da Comissão Deliberativa.            

II. Avaliação de Banca Examinadora de Projeto Tese de Doutorado – Bruno 

Lemos Cons (Orientador: Prof. Paulo de Assis Melo): foi apresentada proposta de 

Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores Filipe Soares Quirino da Silva 

(Departamento de Química do INCQS/FIOCRUZ), Sabrina Calil-Elias (Faculdade de 

Farmácia – UFF) e Claudia Lucia Martins da Silva (PPGFQM – ICB/UFRJ). Após análise dos 

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

Comissão. A previsão é de que o Projeto seja apresentado no dia 19/12/2012.                    

III. Avaliação de Banca Examinadora de Tese de Doutorado – Kelvin 

Stevens Espinola López (Orientadores: Prof. Roberto Takashi Sudo e Profª 

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

Professores Doutores Nivaldo Ribeiro Villela (Departamento de Ciências Fisiológicas – 



UERJ), Maria Auxiliadora Coelho Kaplan (NPPN – UFRJ) e Patricia Dias Fernandes 

(PPGFQM – ICB/UFRJ); como Suplentes os Professores Doutores Jose Hamilton Matheus 

Nascimento (IBCCF – UFRJ) e Luzineide Wanderley Tinoco (PPGFQM – ICB/UFRJ); como 

Revisora da Tese, a Professora Doutora Valéria Do Monti Nascimento Cunha (PPGFQM – 

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

aprovada sem ressalvas pela Comissão. A previsão é de que a Tese seja defendida no dia 

20/12/2012. IV. Pedido de Revalidação de Créditos do Mestrado em Química – 

UFRJ para o aluno de Doutorado Daniel Nascimento do Amaral (Orientador: 

Profª Lídia Moreira Lima e Prof. Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro): após a 

análise da documentação acostada ao pedido em análise, a Comissão decidiu acatar 

integralmente a solicitação, concedendo a revalidação dos créditos das seguintes disciplinas 

elencadas no histórico do aluno: “BMF799 – Princípios de Química Orgânica Medicinal” e 

“BMF770 – Estrutura e Métodos de Análise Estrutural de Fármacos). Totalizou-se, portanto, 

um aproveitamento de 90 horas a serem incluídas em seu histórico do Doutorado em 

Farmacologia e Química Medicinal. V. Apreciação dos Editais do Processo 

Seletivo para ingresso no PPGFQM em 2013/1: após a análise prévia dos esboços 

de Editais encaminhados pelo Coordenador aos membros da Comissão e dos debates a 

respeito dos mesmos, ambos os Editais foram aprovados com as seguintes ressalvas:        

a) Atualização das Referências Bibliográficas indicadas para leitura pelos candidatos a 

ingresso no Mestrado do Programa; b) Alteração na documentação a ser apresentada pelos 

candidatos no ato da inscrição, que passarão a entregar versões digitais do Projeto de 

Dissertação/Tese, do Currículo do Candidato, do Currículo do Orientador e Coorientador 

(quando houver) e do Histórico Oficial de Graduação e Mestrado, todos gravados em um 

único CD. Além disso, o número de versões impressas do Projeto de Dissertação/Tese será 

reduzido a apenas uma cópia, bem como do restante da documentação pessoal exigida dos 

candidatos. VI. Assuntos Diversos: Atendendo a questionamento da Coordenação o 

funcionário Vinicius Meneguitte informou que até a presente data, duas alunas egressas do 

Programa encaminharam seus pedidos de inscrição no Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de 

Melhor Tese de Doutorado do PPGFQM, a saber: Tatiana Paula Teixeira Ferreira 

(Orientadora: Profª Drª Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins) e Mariana Martins 

Gomes Pinheiro (Orientadora: Profª Drª Patricia Dias Fernandes). 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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