
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia vinte e oito do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze às nove horas, foi 

realizada reunião extraordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela 

Substituta Eventual do Coordenador do Programa, Profª. Gisele Zapata Sudo. Presentes os 

docentes François Germain Noël e Luis Eduardo Menezes Quintas, a representante discente 

Fernanda Chagas da Silva e o funcionário Vinicius Meneguitte Silveira da Costa. Foram 

discutidos os seguintes assuntos: 

I. Avaliação de Pedido de Bolsa Doutorado Sanduíche (PDSE) da aluna 

Thais Emanoelle Tavares Pompeu (Orientador: Prof. Dr. François Germain 

Noël): a Vice Coordenadora leu uma carta encaminhada pelo Prof. François Germain Noël, 

Orientador da aluna em questão, solicitando à Comissão a aprovação da candidatura da 

referida discente para o Doutorado Sanduíche na Universidade Católica de Louvain 

(Bruxelas – Bélgica), durante o período de agosto de 2013 a dezembro de 2013. O Prof. 

François Noël expôs para a Comissão os motivos que habilitam a aluna a cursar parte de 

seu Doutorado naquela Instituição, bem como as credenciais da referida Escola e da 

Pesquisadora que irá recebê-la, a saber, Prof. Dr. Emmanuel Hermans. Explicou, também, o 

projeto que será desenvolvido pela discente naquele país e a relevância desta pesquisa para 

a composição de sua Tese. Diante de todo o exposto, bem como da documentação 

apresentada, a Comissão aprovou o pedido. II. Avaliação de Banca Examinadora 

de Dissertação de Mestrado do aluno Thiago dos Santos Ferreira 

(Orientador: Prof. Dr. Samuel dos Santos Valença): foi apresentada proposta de 

Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores Luís Cristóvão de Moraes Sobrino 

Pôrto (IBRAG/UERJ), Josiane Sabbadini Neves (PPGFQM/ICB – UFRJ) e Marília Zaluar 

Passos Guimarães (PPGFQM/ICB – UFRJ) como membros titulares; o Professor Doutor 

Paulo de Assis Melo (PPGFQM/ICB – UFRJ) como membro suplente interno e revisor da 

Dissertação e o Prof. Dr. Frank Silva Bezerra (DECB – UFOP) como membro suplente 

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

aprovada sem ressalvas pela Comissão. A previsão é de que a Defesa da Dissertação 

ocorra no dia 19/04/2013. III. Avaliação de Banca Examinadora de Tese de 

Doutorado da aluna Isabelle Karine da Costa Nunes (Orientador: Prof.ª Dr.ª 

Lídia Moreira Lima): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelos 

Professores Doutores Paulo Roberto Ribeiro Costa (NPPN – UFRJ), Mercedes Gonzalez 

Hormaizteguy (Fac. Ciências – UDeLaR) e François Germain Noël (PPGFQM/ICB – UFRJ) 

como membros titulares; os Professores Doutores José Osvaldo Previato (IBCCF – UFRJ) e 

Cláudia Lúcia Martins da Silva (PPGFQM/ICB – UFRJ) como membros suplentes; e a 

Professora Doutora Gisele Zapata Sudo como revisora da Tese. Após examinar os 

currículos dos docentes indicados, a Comissão Deliberativa aprovou sem ressalvas a Banca 

Avaliadora sugerida. A previsão é de que a Defesa da Dissertação ocorra no dia 05/04/2013. 

IV. Avaliação de Banca Examinadora de Exame de Conhecimentos Gerais 

do aluno Leandro Louback da Silva (Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Luisa 

Palhares de Miranda): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta pelas 



Professoras Doutoras Yraima Moura Lopes Cordeiro (FF – UFRJ), Marília Zaluar Passos 

Guimarães (PPGFQM/ICB – UFRJ), Viviane de Oliveira Freitas Lione (FF – UFRJ) e Aloa 

Machado de Souza (FF – UFRJ). Após análise dos currículos dos docentes indicados, a 

Banca Avaliadora foi aprovada pela Comissão com a seguinte ressalva: tendo em vista que 

a Banca de Exame de Conhecimentos Gerais é composta por apenas três membros, a 

Docente e o aluno orientado deverão excluir um dos seguintes nomes: Marília Zaluar Passos 

Guimarães ou Aloa Machado de Souza, informando tal decisão à Secretaria do Programa. A 

previsão é de que o Exame de Conhecimentos Gerais ocorra no dia 22/03/2013.                 

V. Calendário de Reuniões da Comissão Deliberativa do PPGFQM: tendo em 

vista que o assunto em questão já havia sido tratado na Reunião Ordinária desta Comissão 

realizada em 10/01/2013, os membros presentes apenas referendaram o Calendário de 

Reuniões previamente aprovado e a Vice Coordenadora recomendou ampla divulgação 

deste entre os docentes e discentes do Programa. VI. Assuntos Diversos: a Vice 

Coordenadora trouxe ao conhecimento dos presentes a situação de precariedade em que se 

encontra sala nº 29 do Bloco E do prédio do CCS, que atende ao Programa como Biotério. 

Segundo o relato, no período de Carnaval todos os equipamentos de climatização 

apresentaram defeito e a referida Docente, juntamente com o Prof. Dr. Roberto Takashi 

Sudo e alguns discentes, precisaram remover às pressas todos os animais para o 

Laboratório nº 11 do Bloco J do prédio do CCS. Por conta disso, morreram 35 animais que 

estavam sendo tratados naquele espaço, gerando reclamações de outros usuários do Bloco 

E. Ressaltou, ainda, que embora tenham sido feitas solicitações à Direção do ICB para 

auxiliar nos reparos que viabilizariam o uso adequado do espaço, não foram tomadas 

providências concretas neste sentido. Nada mais havendo a ser tratado, a Vice 

Coordenadora 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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