
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia quatorze do mês de março do ano de dois mil e treze às nove horas, foi realizada 

reunião extraordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pelo Coordenador 

do Programa, Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga. Presentes os docentes François 

Germain Noël, Gisele Zapata Sudo 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 Prorrogação de Prazo de Defesa de Tese de 

Doutorado do alun o Diogo Nascimento Piranda  (Orientador a: Prof. ª Dr. ª 

Rosane Vianna Jorge) : o Coordenador leu uma carta encaminhada pela Docente 

Orientadora e referendada pelo aluno em questão, solicitando à Comissão a prorrogação do 

prazo de Defesa de Tese de Doutorado por um período de 04 (quatro) meses. Tal pedido se 

justifica por questões ligadas a problemas técnicos e obras realizadas no Laboratório 

utilizado pelo aluno, que acarretaram atrasos na pesquisa desenvolvida. Diante de todo o 

exposto, bem como da justificativa apresentada, a Comissão aprovou o pedido nos termos 

solicitados, devendo a Defesa da Tese ocorrer até o final do mês de junho de 2013.            

II . Avaliação de Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado  do alun o 

Filipe Pereira da Costa  (Orientador as : Prof. ª Dr. ª Lídia Moreira Lima e Prof.ª 

Dr.ª Gisele Zapata Sudo ): foi apresentada proposta de Banca Avaliadora composta 

pelos Professores Doutores Carlos Frederico Leite Fontes (IBqM – UFRJ), Marco Edilson 

Freire de Lima (IQ – UFRRJ) e Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins (PPGFQM/ICB – 

UFRJ) como membros titulares; os Professores Doutores Roberto Takashi Sudo 

(PPGFQM/ICB – UFRJ) e Angela de Castro Resende (DFP – UERJ) como membros 

suplentes; e a Professora Doutora Aloa Machado de Souza (FF – UFRJ) como revisora da 

Dissertação. 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 25/04/2013. I II . Avaliação de Pedido de Prorrogação de Prazo de 

Defesa e de Banca Examinadora de Dissertação  de Mestrado  do alun o 

Rodrigo Ayres de Oliveira  (Orientador es : Prof. Dr. Luis Eduardo Menezes 

Quintas e Prof.ª Dr.ª Valéria do Monti Nascimento Cunha ): o Coordenador leu 

uma carta encaminhada pelos Docentes Orientadores e referendada pelo aluno em questão, 

solicitando à Comissão uma nova prorrogação do prazo de Defesa de Dissertação de 

Mestrado por um período de 01 (um) mês. Tal pedido se justifica por questões ligadas à 

admissão do referido aluno na residência hospitalar em farmácia da Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Foi apresentada, também, proposta de Banca Avaliadora composta pelos 

Professores Doutores Paulo de Assis Melo (PPGFQM/ICB – UFRJ), Josiane Sabbadini 

Neves (PPGFQM/ICB – UFRJ) e Claudia dos Santos Mermelstein (PCM/ICB – UFRJ) como 

membros titulares; o Professor Doutor Marcelo Einicker Lamas (IBCCF – UFRJ) como 

membro suplente externo e a Professora Doutora Marília Zaluar Passos Guimarães 

(PPGFQM/ICB – UFRJ) como membro suplente interna e revisora da Dissertação. Após 

examinar os currículos dos docentes indicados, a Comissão Deliberativa aprovou sem 

ressalvas a Banca Avaliadora sugerida e o pedido de prorrogação do prazo de defesa, que 



deverá ocorrer até o final do mês de abril. IV . Avaliação do Prazo de Defesa do 

aluno Hilmar Dias Ricardo  (Orientador: Prof. Dr. Paulo de Assis  Melo ): o 

Coordenador trouxe ao conhecimento da Comissão o caso dos referido aluno, cujo prazo 

para defesa de Tese se esgotou em fevereiro de 2013 não tendo sido, até o presente 

momento, objeto de pedido formal de prorrogação junto à Comissão Deliberativa. Justificou 

a peculiaridade do caso e a necessidade de deliberação pela Comissão tendo em vista que 

a previsão original de Defesa informada pelo Docente e com a anuência do aluno era para o 

dia 28/09/2012 e que a Comissão Deliberativa já havia aprovado Banca Examinadora da 

Tese em sua reunião ordinária do dia 16/08/2012, sendo esta homologada pelo 

CEPEGUINHO em 06/09/2012. Contudo, a atividade não ocorreu na data estipulada sem 

que tenha sido justificado seu cancelamento, tampouco agendada nova data para a defesa 

mesmo diante dos insistentes contatos do Programa com o aluno. Diante disso, foi sugerido 

o envio de um memorando da Coordenação do Programa ao Orientador, solicitando 

explicações sobre o atraso na defesa da Tese e uma estimativa de data para realização da 

supracitada defesa. Caso seja necessário, deverá ser formalizado o pedido de prorrogação 

do prazo de Defesa e a Banca Examinadora também deverá ser submetida a novo exame 

pelo CEPEGUINHO, tendo em vista o longo decurso de tempo desde sua aprovação 

anterior. V. Eleições para a Coordenação do PPGFQM para o período 2013 -

2015 : tendo em vista a proximidade do término do mandato da atual Coordenação do 

Programa, o Prof. Carlos Manssour sugeriu à Comissão que seja iniciado o processo 

eleitoral para a escolha dos Docentes que coordenarão o PPGFQM durante o biênio 

2013/2015. Para tanto, foi sugerido que seja dada publicidade ao processo eleitoral por meio 

de correio eletrônico encaminhado pela Coordenação a todos os Docentes do Programa. 

Ficou definido ainda que os docentes interessados em apresentar candidaturas deverão 

encaminhar um memorando à Secretaria do PPGFQM até o dia 29 de março de 2013. 

Restou estabelecido, também, que a eleição será realizada na próxima reunião ordinária da 

Comissão Plena do Programa que ocorrerá no dia 11 de abril de 2013, a partir das 14:00h. 

O Prof. Carlos Manssour expressou sua intenção em apresentar candidatura para 

recondução ao cargo e questionou a Comissão sobre a necessidade de informar tal fato, de 

imediato, no mesmo comunicado que dará ciência sobre a eleição, procedimento este 

acatado pela Comissão. Por sugestão do Prof. François Noël, ficou estabelecido que neste 

mesmo comunicado o Coordenador informe que a recomendação da Comissão Deliberativa 

é pela reeleição da atual Coordenação, mas que se mantém franqueado o espaço para 

apresentação de outras candidaturas. Aproveitando o debate em aberto, o funcionário 

Vinicius Meneguitte questionou sobre a necessidade de eleger novos representantes 

discentes para as Comissões do Programa. Ficou estabelecido que os alunos deverão 

realizar sua própria eleição, convocada pelos atuais representantes discentes, de modo que 

o resultado seja obtido a tempo de ser homologado na próxima reunião ordinária da 

Comissão Plena. VI . Assuntos Divers os:  o Coordenador prestou informações a respeito 

da atual demanda do Programa por espaços físicos onde possam ser alocados os novos 

equipamentos adquiridos pelo PPGFQM. Neste sentido, reproduziu a conversa que teve 

com o Diretor do ICB a respeito do assunto, em que foi informado de que a direção do 

instituto está estudando uma redistribuição de alguns espaços, com base na avaliação 

externa a que o ICB foi submetido em 2012. Além disso, o Diretor está cogitando a 

possibilidade de acomodar os equipamentos em um destes novos locais vagos, que 

funcionaria como um espaço multiusuário. Ressaltou, inclusive, que já existe a proposta de 



criação de uma Unidade Multiusuário de Biologia Molecular e que, na opinião do Diretor, 

este seria o lugar ideal para instalar estes equipamentos. A Comissão ponderou sobre as 

desvantagens desta solução proposta e, após debater sobre o problema, chegou ao 

seguinte encaminhamento: em um primeiro momento, pleitear junto à direção do ICB um 

espaço para acomodação destes novos equipamentos de uso exclusivo dos laboratórios 

vinculados ao PPGFQM. Caso esse pleito não seja atendido, o Programa irá realocar alguns 

equipamentos que no momento se encontram em salas do Bloco J e solicitará uma reforma 

na sala do PPGFQM no subsolo do Bloco J, para receber os demais equipamentos e ampliar 

o espaço para os trabalhos de pesquisa que deles dependam. 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. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

Gisele Zapata Sudo  

François Germain Noël  

Luis Eduardo Menezes Quintas  

Fernanda Chagas da Silva  

Vinicius Meneguitte Silveira da Costa  

 


