
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA 

MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia onze do mês de abril 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, Patricia Machado Rodrigues e Silva Martins 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. Informes: a) Eleição dos novos Representantes Discentes do PPGFQM: o Coordenador 

fez menção ao resultado da reunião do Corpo Discente do Programa, realizada no dia 27 de 

março de 2013, que contou com a presença de 33 alunos. Na ocasião, foram eleitos os 

novos representantes discentes do PPGFQM para o triênio 2013/2015, a saber: Thais 

Biondino Sardela (Representante Titular), Bruna Lima Roedel dos Santos (1ª Suplente), Ciro 

Gonçalves e Sá (2º Suplente) e Daniel Nascimento do Amaral (3º Suplente). Além disto, 20 

dos 33 alunos presentes manifestaram apoio à candidatura de recondução da atual 

Coordenação do Programa para o triênio 2013/2015. O resultado da reunião será 

comunicado à Comissão Plena em sua próxima reunião para a devida homologação.          

b) Novas diretrizes para Bolsas de Doutorado Sanduíche (PDSE): o Coordenador informou 

aos presentes sobre o teor do Ofício Nº 01/2013 da CAPES, que estabeleceu uma 

sistemática de concessão adicional de bolsas de doutorado em função do envio de discentes 

para estágio no exterior. De acordo com o referido ofício, sempre que o Programa enviar um 

aluno de Doutorado para estágio no exterior por período mínimo de 09 meses, 

automaticamente fará jus a uma nova Bolsa de Demanda Social de Doutorado. Diante disso, 

a Comissão firmou entendimento no sentido de alterar a prática de indicação de alunos ao 

Doutorado Sanduíche até então adotada pelo Programa, que recomendava o estágio no 

exterior por período entre 04 e 06 meses, adequando-a à nova política adotada pela CAPES 

e visando um reforço no quantitativo de Bolsas de Demanda Social para o Doutorado do 

PPGFQM. c) Concessão de nova Bolsa de Demanda Social de Mestrado: o Coordenador 

deu ciência à Comissão sobre a existência de uma nova Bolsa de Demanda Social da 

CAPES para alunos de Mestrado do Programa, conforme informação prestada à Secretaria 

do PPGFQM pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2). Com esta cota extra, 

todos os alunos aprovados no processo de seleção realizado em fevereiro de 2013 que 

ainda aguardavam implementação de Bolsas foram contemplados, de modo que as cotas 

que serão liberadas no segundo semestre poderão ser direcionadas exclusivamente aos 

candidatos da próxima seleção. d) Edital Pró-Infra para Equipamentos Institucionais: o 

Coordenador compartilhou com os presentes a consulta feita pela Prof.ª Valéria Coelho 

(PCM/ICB – UFRJ), sobre a possibilidade do PPGFQM apoiar a solicitação de aquisição de 

um Scanner Digital que serviria a ambos os programas de Pós-Graduação, no âmbito do 

Edital Pró-Infra para Equipamentos Institucionais do ano de 2013. Após deliberarem acerca 

das vantagens reais da aquisição deste equipamento em conjunto com outro Programa, a 

Comissão entendeu que tal demanda deveria ser submetida para apreciação da Comissão 

Plena, no sentido de avaliar se há outras prioridades com relação a equipamentos no âmbito 

do PPGFQM que possam ser pleiteadas de maneira autônoma ou com o apoio de outros 

Programas de Pós-Graduação. II. Estratégias de Uso da Verba PROAP 2013: o 

Coordenador compartilhou a informação prestada pelo Setor Financeiro do ICB, de que a 



Verba PROAP destinada ao Programa já se encontra à disposição para utilização, 

distribuída sob as seguintes rubricas: a) Bolsas: R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta 

reais); b) Consumo: R$ 44.460,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta reais); c) 

Passagens: R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais); d) Serviços de 

Terceiros – Pessoa Jurídica: R$ 53.010,00 (cinquenta e três mil e dez reais); e) Serviços 

de Terceiros – Pessoa Física: R$ 4.560,00 (quatro mil quinhentos e sessenta reais); f) 

Pagamento de Taxas: R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais). Algumas das rubricas em 

questão são recém-criadas e, conforme esclarecimentos prestados pelo Setor Financeiro do 

ICB, têm as seguintes destinações: a rubrica “Bolsas” se destina a fornecer ajudas de custo 

a discentes do Programa que venham a viajar para participar de Congressos e Seminários 

fora do âmbito da UFRJ; a rubrica “Pagamento de Taxas” se destina a custear eventuais 

recolhimentos de taxas efetuados através de Guias de Recolhimento da União (GRU). Foi 

explicado, ainda, que em alguns casos específicos podem ser efetuadas transferências de 

valores de uma rubrica para outra a pedido do Programa. Visando um melhor 

aproveitamento das verbas e adequado atendimento às necessidades do PPGFQM e às 

novas exigências em termos de contratação e empenho de valores, o Coordenador propôs a 

criação de uma Comissão de Docentes que ficaria responsável pelo gerenciamento das 

contingências ligadas aos materiais de consumo. A Comissão acatou a sugestão 

apresentada, indicando que a composição do referido grupo de trabalho deverá ser feita 

durante a próxima reunião da Comissão Plena, de modo a permitir que todos os docentes 

tenham a possibilidade de candidatar-se integrá-la. Ficou definido, também, que a logística 

referente aos Serviços de Terceiros será mantida, ou seja, as solicitações deverão ser 

encaminhadas à Comissão Deliberativa, que avaliará sua pertinência e autorizará ou não a 

execução do serviço. A representante discente Fernanda Chagas da Silva consultou a 

comissão sobre a possibilidade da rubrica “Bolsa” ser utilizada para custear o aluguel de 

ônibus para transporte de um grupo de alunos para a XXVIII Reunião Anual da FeSBE e 

para o 45º Congresso Brasileiro de Farmacologia e Terapêutica Experimental (SBFTE). Tal 

pleito se justifica pelo fato dos alunos não terem conseguido que fosse disponibilizado o 

referido transporte pela Prefeitura da UFRJ, conforme resposta ao memorando nº 04/2013 

encaminhado àquele setor no começo do mês. O Coordenador explicou que não é permitido 

esse tipo de empenho da rubrica em questão, pois se destina exclusivamente a pagamento 

de ajudas de custo a alunos e sugeriu que se tentasse o custeio do transporte junto à Pró-

Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento (PR3). A Comissão se comprometeu, também, 

a avaliar a possibilidade de conceder ajudas de custo sob a rubrica “Bolsas” aos alunos do 

Programa que forem apresentar trabalhos em um destes Congressos, mediante avaliação 

prévia de cada caso específico e visando atender ao máximo de alunos possível.              

III. Candidaturas à Eleição para Coordenador do PPGFQM para o triênio 

2013-2015: o Coordenador informou que apenas a candidatura à recondução da atual 

Coordenação do Programa foi submetida à Secretaria do PPGFQM no prazo estabelecido, 

devendo esta ser objeto de apreciação pela Comissão Plena em sua próxima reunião. Ficou 

acertado, também, que na mesma oportunidade o órgão colegiado deverá deliberar sobre a 

composição da Comissão Deliberativa do PPGFQM para o triênio 2013-2015. Na ocasião, 

será sugerida a manutenção da atual composição da Comissão Deliberativa, sendo 

franqueada aos presentes a possibilidade de se candidatarem a uma vaga. Neste sentido, a 

Prof.ª Patricia Martins externou sua dificuldade em continuar atendendo de forma adequada 

as necessidades da Comissão, tendo em vista seu escasso tempo por conta de outros 

compromissos profissionais, colocando seu desejo em ser substituída caso algum outro 



docente deseje vir a integrar a Comissão. Restou estabelecido que tal fato deverá ser levado 

em conta quando da reunião da Comissão Plena, tendo os demais membros frisado que não 

veem como prejudicial a participação esporádica da docente em questão nas reuniões da 

Comissão. IV. Avaliação de Banca Examinadora de Exame de 

Conhecimentos Gerais do aluno Cleverton Kleiton Freitas de Lima 

(Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Luísa Palhares de Miranda): foi apresentada 

proposta de Banca Avaliadora composta pelos Professores Doutores Jorge Luis Mendonça 

Tributino (ICB – UFRJ), Josiane Sabbadini Neves (PPGFQM/ICB – UFRJ) e Carmem Penido 

Monteiro (CDTS – FIOCRUZ). Após análise dos currículos dos docentes indicados, a Banca 

Avaliadora foi aprovada sem ressalvas pela Comissão. A previsão é de que o referido 

Exame ocorra no dia 13/05/2013. V. Assuntos Diversos: o Coordenador expôs a 

situação do aluno Hilmar Dias Ricardo, aluno de Doutorado do Programa beneficiário de 

Bolsa da FAPERJ. Chegou ao conhecimento da Coordenação o fato do referido aluno estar 

cursando, simultaneamente ao Doutorado, curso de Graduação em Medicina pela UFRJ 

desde o primeiro semestre de 2011. Foi ressaltado pelos presentes que o regime de 

dedicação integral ao Doutorado, requisito essencial para concessão da Bolsa de Estudos, 

poderia estar sendo prejudicado por conta da carga horária do curso de graduação, o que 

seria uma conduta incompatível com a esperada do aluno e que poderia acarretar em 

consequências negativas para o Programa junto à agência de fomento. Ainda debatendo 

sobre o tema, membros da Comissão relembraram que este não foi o primeiro caso de aluno 

de Doutorado cursando graduação incompatível com a condição de bolsista e que todos os 

docentes do Programa tem conhecimento de que esta situação não é permitida pelo 

PPGFQM. Diante disto, ficou acertado que a Coordenação irá encaminhar um memorando 

solicitando esclarecimentos do aluno e do docente orientador, Prof. Paulo de Assis Melo, a 

respeito da situação em comento e, sendo necessário, tomará as providências cabíveis para 

resguardar o Programa de qualquer tipo de penalidade dela decorrente. 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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