
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 
No dia quinze de junho de dois mil e doze, às treze horas, foi realizada reunião ordinária da 
Comissão Plena do PPGFQM, presidida pelo Coordenador do Programa, Prof. Carlos Alberto 
Manssour Fraga. Presentes os docentes Ana Luisa Palhares de Miranda, Carlos Alberto 
Manssour Fraga, Cláudia Lúcia Martins da Silva, Lídia Moreira Lima, Lucienne da Silva Lara 
Morcillo, Luis Eduardo Menezes Quintas, Marco Aurélio Martins, Newton Gonçalves de Castro, 
Patricia Dias Fernandes, Patricia Machado Rodrigues e Silva Martins, Paulo de Assis Melo, 
Roberto Takashi Sudo, Luzineide Wanderley Tinoco, Marília Zaluar Passos Guimarães e 
Valéria Do Monti Nascimento Cunha; a representante discente de Pós-Graduação Fernanda 
Chagas da Silva e o Secretário do Programa, Vinicius Meneguitte Silveira da Costa. Na 
ocasião, foram discutidos os seguintes assuntos: 

I. Informes: a) Publicação no D.O.U. dos Editais dos Processos Seletivos de Mestrado e 

Doutorado do PPGFQM: Inicialmente o Coordenador informou aos presentes que o Processo 
Seletivo referente ao segundo semestre de 2012 já está em andamento e que os Editais 
encontram-se publicados não apenas na home page do Programa, mas também no Diário 
Oficial da União, conforme determinação da Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa desta 
Universidade. Informou, ainda, que o resultado final do processo seletivo também deverá ser 
publicado no Diário Oficial da União, nos mesmos moldes dos Editais. b) Exposição de 
detalhes sobre o Simpósio Internacional do PPGFQM: o Coordenador trouxe informações 
sobre a referida programação, cuja realização foi definida pela Comissão Plena em sua última 
reunião. O evento, que se realizará nos dias 13 e 14 de dezembro, no Auditório Hélio Fraga, 
está com a programação praticamente fechada, com presenças confirmadas dos seguintes 
palestrantes: Dr. Carlos Garcia-Echeverria (Desenvolvimento de Produtos Oncológicos da 
Sanofi-Aventis, França), Dr. Mauro Perretti (Pesquisador do William Harvey Research Institute 
– Londres – Inglaterra) e o Prof. Rob Leurs (Vrije University, Amsterda, Holanda). Informou 
ainda, que há um quarto palestrante convidado, Prof. Hugo Cerecetto (Universidad de La 
Republica, Uruguai), que ainda não confirmou sua participação no evento. A ideia é que o 
evento tenha uma programação intensa, iniciando os trabalhos já na tarde do dia 13/12, 
culminando com a entrega da segunda edição do Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de Melhor 
Tese de Doutorado. Dando continuidade à programação, haverá uma extensa agenda de 
atividades durante todo o dia 14/12, que terá seu fechamento com um painel de debates com 
profissionais das agências de fomento à pesquisa científica. O evento deverá contar com o 
apoio logístico e de divulgação do ICB e a intenção é que seja realizado no Auditório Hélio 
Fraga. c) Editais Pro-Equipamentos: o Coordenador informou aos presentes que em relação ao 
Edital Pro-Equipamentos de 2011 foram captados para o Programa os seguintes 
equipamentos: 01 Ultra-Freezer e 01 Microscópio Intravitral. A aquisição dos itens descritos já 
está em andamento, mas momentaneamente paralisada por ordem da Procuradoria da UFRJ, 
que exigiu uma justificativa para a dispensa de licitação pleiteada no processo administrativo 
de compra dos equipamentos. Tais justificativas já estão sendo providenciadas, por escrito, e 
serão encaminhadas dentro em breve, juntamente com o processo, à Reitoria. Tratando 
especificamente do Edital 2012, o Coordenador sugeriu que se priorize a compra do 
equipamento PCR, tendo em vista que não foi contemplado em requisições anteriores, além de 
outros equipamentos que venham a ser sugeridos pelos Docentes do Programa. Fez saber, 
também, que a Profª Drª Patricia Dias Fernandes foi designada para contatar todos os 
Professores e compilar todas as demandas apresentadas, que serão posteriormente 
encaminhadas pela Coordenação para as devidas providências. Foi disponibilizada uma 
perspectiva de financiamento de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), limitada à compra de 
até 03 equipamentos. Procedeu-se um debate entre os presentes sobre alguns critérios para 
indicação dos itens a serem adquiridos, estabelecendo-se que estes não podem ter valor 
inferior a R$ 20.000.00 (vinte mil reais), patamar mínimo exigido no Edital, e que devem ter 
serventia ao maior número possível de Docentes do Programa, devendo-se evitar compras que 

atendam apenas a demandas pessoais. II. Apresentação de Dados do Relatório 



Coleta CAPES 2011: o Coordenador informou que o relatório terminou de ser compilado no 

início do mês de março e que o PPGFQM foi o segundo programa a entregar os dados à 
Reitoria, num claro indicativo do sucesso do esforço concentrado de todos os Docentes para 
levantamento das informações de forma ágil e adequada. Em seguida, procedeu a 
apresentação de um breve demonstrativo dos principais dados contidos no relatório, 
comparativamente aos dados dos 04 anos anteriores, com ênfase nas seguintes questões: a) 
Panorama das Publicações Vinculadas ao Programa: verificou-se um aumento significativo no 
número de artigos publicados em comparação ao triênio anterior, principalmente no que se 
refere a publicações em periódicos da faixa Qualis A, com ênfase no estrato A2. Observou-se, 
também, uma tendência de aumento no número de publicações da faixa Qualis B, com 
significativo crescimento no estrato B1, que para a CAPES, enquadra-se na mesma categoria 
de publicações A2. Foi ressaltado, também, que embora o número de publicações com 
participação de Discentes esteja estabilizado, há uma necessidade premente de melhora neste 
quesito, fomentando o aumento deste tipo de publicação. O Coordenador teceu comentários, 
também, sobre as variações que a régua de valores do Qualis de um ano para outro, que foram 
prejudiciais para o Programa e sobre a dificuldade de questionar estes critérios junto à CAPES, 
bem como de provocar mudanças significativamente benéficas quanto a este critério de 
avaliação. Em seguida, foram apresentados os 05 artigos indicados como os mais relevantes 
produzidos em 2011. Explicou-se que os critérios adotados para a escolha foram o índice de 
impacto, contemplar o maior número possível de Docentes e, obrigatoriamente, a participação 
de Discentes do Programa nos artigos em questão. b) Panorama das Dissertações e Teses do 
Programa: nas palavras do Coordenador, este era um dos pontos críticos identificado em 
avaliações anteriores, devido ao fato de que o número de teses e dissertações defendidas era 
baixo. Além disso, verificava-se uma relação desproporcional entre o número de teses e o 
número de dissertações defendidas. No último triênio, esta relação “dissertações versus teses” 
era de 2,64 dissertações para cada tese defendida, índice este que vem apresentando um 
sensível declínio nos dois últimos anos. Frisou-se que, em anos anteriores, essa discrepância 
se dava em parte por haver um número muito maior de alunos de Mestrado do que de 
Doutorado, mas que atualmente este quantitativo encontra-se praticamente igualado. Em 
relação ao tempo médio de titulação, verificou-se um aumento significativo em relação ao 
Doutorado, que passou de 43 para 55 meses. Muito contribuiu para este aumento o ano de 
2011, pelo atraso excessivo por parte de alguns alunos em defender suas teses. Embora não 
tenha atingido um nível alarmante, visto ainda estar adequado ao tempo médio considerado 
satisfatório pela CAPES, frisou-se que essa tendência é perniciosa e precisa ser revertida. c) 
Projeções de Metas para Evolução do Conceito do Programa conferido pela CAPES: 
finalizando a exposição, o Coordenador apresentou algumas estimativas, baseadas nos dados 
compilados de produção científica do Programa de anos anteriores, comparados à produção de 
outro Programa, de igual porte, e conceituado como Nível 5 pela CAPES. Disto, extraíram-se 
algumas metas a serem perseguidas pelo Programa visando a evolução de seu conceito junto 
a CAPES. Ressaltou que, embora o PPGFQM esteja em franca evolução neste quesito, é 
preciso redobrar os esforços para atingir níveis de produção ainda maiores, tornando mais 

realista a perspectiva de uma reclassificação positiva. III. Solicitações de 

Credenciamento de Docentes para o Processo Seletivo do PPGFQM – 2012/2: 

o Coordenador informou que foram recebidos pela Secretaria do Programa quatro pedidos de 
Credenciamento de Docentes para o referido Processo Seletivo, apresentados a seguir: 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: Foi solicitado parecer sobre este pedido à Profª Drª Flávia Carvalho 
Alcantara Gomes (PCM – ICB/UFRJ), que se manifestou favoravelmente à solicitação da 
Docente requerente. A Comissão Deliberativa do PPGFQM apreciou previamente o parecer em 
questão e recomendou à Comissão Plena sua aprovação. Após consulta do Coordenador aos 
presentes, a recomendação da Comissão Deliberativa, bem como o pedido de credenciamento 
foram aprovados por unanimidade. 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 Patricia Machado Rodrigues e Silva Martins (PPGFQM – ICB/UFRJ), que se manifestou 
favoravelmente à solicitação do Docente requerente. A Comissão Deliberativa do PPGFQM 
apreciou previamente o parecer em questão e recomendou à Comissão Plena a aprovação do 
pedido, com a ressalva de que o Docente requerente figure como Co-orientador do projeto, 
sendo o Prof. Dr. Newton Gonçalves de Castro o Orientador Principal. Após consulta do 
Coordenador aos presentes, a recomendação da Comissão Deliberativa, bem como o pedido 
de credenciamento foram aprovados nos termos propostos, por unanimidade. c) Pedido da 
Profª. Drª. Luzineide Wanderley Tinoco para Credenciamento no PPGFQM como Orientadora 
da candidata ao Doutorado Gloria Maria Castañeda Valencia: foi solicitado parecer sobre este 
pedido ao Prof. Dr. Ângelo da Cunha Pinto (IQ / UFRJ), que se manifestou favoravelmente à 
solicitação da Docente requerente. A Comissão Deliberativa do PPGFQM apreciou 
previamente o parecer em questão e recomendou à Comissão Plena sua aprovação. Após 
consulta do Coordenador aos presentes, a recomendação da Comissão Deliberativa, bem 
como o pedido de credenciamento foram aprovados por unanimidade. 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. A Comissão Deliberativa do 
PPGFQM apreciou previamente o parecer em questão e recomendou à Comissão Plena sua 
aprovação. Após consulta do Coordenador aos presentes, a recomendação da Comissão 
Deliberativa foi acatada por unanimidade, negando, assim, o pedido de credenciamento da 
pesquisadora em questão. A Comissão Plena recomendou, ainda, que ao se contatar a 
Docente para informar sobre a decisão tomada, seja feita uma indicação para que, havendo 
interesse, a Professora reapresente o pedido em um próximo processo seletivo na qualidade 

de Co-orientadora do projeto. IV. Indicação de Docentes para Composição de 

Bancas Avaliadoras no Processo Seletivo do PPGFQM – 2012/2: o Coordenador 

informou que, por sugestão da Comissão Deliberativa do PPGFQM, foi realizado um 
levantamento dos Docentes que compuseram as Bancas Examinadoras dos últimos processos 
seletivos desde 2009. Tal compilação serviria de base para as indicações dos nomes que 
serão convidados para a seleção em andamento, não obstando a sugestão de outros nomes 
que não constem das listas. Sucedeu-se à apresentação dos nomes um debate entre os 
presentes, do qual foram definidos os seguintes nomes: a) Banca Examinadora da Seleção 
para Doutorado - se voluntariaram pelo PPGFQM as Professoras Doutoras Patricia Machado 
Rodrigues e Silva Martins e Lidia Moreira Lima. Para somar-se a elas, serão necessários mais 
dois membros e, para tanto, serão convidados os Professores Doutores Ângelo da Cunha Pinto 
(UFRJ), Thereza Christina Barja Fidalgo (UERJ), Angela de Castro Resende (UERJ), Nelilma 
Correia Romeiro (UFRJ/Macaé) e José Daniel Figueroa Villar (IME).  b) Banca Examinadora da 
Seleção para Mestrado: se voluntariou pelo PPGFQM a Profª Drª Lucienne da Silva Lara 
Morcillo. Para preencher os outros três postos, serão convidados os Professores Doutores 
Marco Edilson Freire de Lima (UFF) Estela Maris Freitas Muri (UFF), Ayres Guimarães Dias 
(UERJ), Tanos Celmar Costa Franca (IME), Gilda Angela Neves (UFRJ) e Iolanda Margherita 
Fierro (UERJ). Ficou definido que a Coordenação do Programa ficará encarregada dos 
convites e, tão logo estejam compostas as Bancas, será feita ampla divulgação das mesmas. 

V. Assuntos Diversos: a) Inclusão da Disciplina BMF735 no rol de Disciplinas de Escolha 

Obrigatória do PPGFQM: o Coordenador solicitou a ratificação da Comissão Plena de decisão 
tomada pela Comissão Deliberativa referente ao pleito do Prof. Dr. François Germain Noël, no 
sentido de incluir a disciplina BMF735 – “Binding, Receptores e Screening” no rol de Disciplinas 
de Escolha Obrigatória do Programa. O pedido foi aprovado, por unanimidade, pela Comissão 
Plena. b) Inclusão da Disciplina BMF773 no rol de Disciplina de Escolha Obrigatória do 
PPGFQM: o Prof. Dr. Paulo de Assis Melo expôs para os presentes a importância da disciplina 
BMF773 - “Uso de Animais em Experimentação” no contexto dos trabalhos desenvolvidos 



pelos alunos do Programa. Chamou a atenção, ainda, para o fato da Disciplina BMF750 - 
“Bioética, Biossegurança e Boas Práticas com Animais em Experimentação” ter uma 
abordagem um pouco mais superficial sobre a temática do uso de animais. Diante disto, 
solicitou à Comissão Plena que também inclua esta Disciplina no rol de Disciplinas de Escolha 
Obrigatória do Programa, pleito este que foi aprovado unanimemente pelos presentes. c) 
Disciplina BMF791 – “Tópicos Especiais I – FACS: Como usar e interpretar os resultados”: a 
Profª Drª Patricia Dias Fernandes teceu algumas considerações a respeito da referida 
disciplina, ministrada no 1º semestre de 2012. Segundo a Docente, apesar dos esforços da 
Profissional Convidada no compartilhamento de seus conhecimentos, verificou-se que o curso 
ficou um pouco aquém das expectativas do Programa. Diante disto, fez uma solicitação para 
que o PPGFQM custeie a vinda de um profissional especialista em FACS para participar de 
uma nova versão do curso, a ser oferecida, a princípio, ao final do semestre 2012/2, atendendo 
assim a demanda dos alunos que não foram contemplados no semestre anterior e 
aperfeiçoando a oferta da disciplina. O Coordenador orientou a Docente a encaminhar uma 
solicitação à Comissão Deliberativa do Programa, que fará a análise do assunto. d) Disciplina 
BMF713 – “Tópicos Básicos em Farmacologia”: o Prof. Dr. Roberto Takashi Sudo comunicou 
aos presentes sobre a oferta da disciplina em comento, cujo objetivo principal é o de preparar 
os candidatos à seleção de Mestrado do PPGFQM para a avaliação que ocorrerá no mês de 
julho. Frisou, também, que os alunos que cursarem a disciplina e forem aprovados no processo 
seletivo receberão os créditos a ela referentes em seu histórico oficial, ao final do semestre. e) 
Criação de Novas Disciplinas de Tópicos Especiais: a Profª Drª Patrícia Dias Fernandes 
ponderou que embora haja uma oferta considerável de Disciplinas na forma de Tópicos 
Especiais, muitos alunos não conseguem cursá-las. Isto ocorre porque, tendo cursado um 
determinado Tópico Especial, o aluno não consegue se inscrever novamente no mesmo Tópico 
no semestre seguinte, ainda que este trate de tema completamente diferente do anterior. Esta 
é uma limitação de sistema, pois o SIGA leva em consideração apenas o código da disciplina. 
Apresentada a questão, deu-se então um debate a respeito do tema e a Comissão chegou a 
um consenso pela criação de duas novas disciplinas de Tópicos Especiais com carga horária 
de 15 horas/1 crédito e de mais uma disciplina de Tópicos Especiais com carga horária de 30 
horas/2 créditos. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador deu encerramento à reunião, 
agradecendo a presença de todos. Esta ata foi lavrada pelo Assistente em Administração e 
Secretário do PPGFQM, Vinicius Meneguitte Silveira da Costa, e, após aprovação, será 
assinada pelos membros da Comissão presentes nesta reunião. 
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