
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

No dia doze de dezembro de dois mil e treze 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 François Germain Noël, Lidia Moreira Lima e Patricia Dias Fernandes 

e Gisele Zapata-Sudo, a representante discente Thais Biondino Sardella, o 

funcionário Vinicius Augusto e a funcionária Dayane Lopes. Foram discutidos 

os seguintes assuntos: I. Informes: a) Subida de nível do CAPES: O Coordenador deu 

abertura à reunião parabenizando a todos docentes, discentes e colaboradores externos, pelo 

resultado da avaliação trienal da CAPES, dando Conceito 5 ao Programa de Pós-Graduação em 

Farmacologia e Química Medicinal. Informou também que com o novo conceito, novas 

medidas precisam ser tomadas para que o programa possa se manter nessa posição. b) 

apresentação da funcionária Dayane: O Coordenador encarregou-se de apresentar a nova 

funcionária do Programa, Dayane Alves Lopes, que será responsável pela secretaria a partir de 

fevereiro de 2014, nesse período ela será treinada pelo atual secretário Vinicius Augusto, que 

permanecerá na farmacologia no período de treinamento, e após o término retornará às suas 

atividades na secretaria do Programa de Ciências Morfológicas. II. Avaliação de Banca 

Examinadora de Exame de Conhecimentos Gerais: foi apresentada a 

proposta de banca avaliadora composta pelos Professores: Lucienne da Silva Lara Morcillo, 

Morgana Teixeira Lima Castelo Branco e Rosane Viana Jorge, após avaliação dos currículos dos 

docentes indicados, a Comissão decidiu aprovar todos os nomes. A previsão da realização do 

exame é dia 18 de fevereiro de 2014 às 10hrs em local a ser definido.III. Análise dos 

Pareceres dos Pedidos de Credenciamento Docente para Orientação 

em 2014/1.: foram apresentados três pedidos de credenciamento de docentes para 

orientação de alunos a partir de 2014/1, dos seguintes professores: Aloa Machado de Souza, 

Cláudia Farias Benjamin e Marília Zaluar Passos Guimarães, além do professor Ralph Santos-

Oliveira que solicitou credenciamento fora do prazo de inscrição e por isso teve  seu pedido 

indeferido. a) Análise de pedido da Profª. Cláudia Farias Benjamin: No ato da inscrição para o 

credenciamento a referida professora não entregou todos os documentos necessários para tal. 

Foi solicitado o envio posterior de tais documentos, mas a docente optou por não enviar os 

itens solicitados. b) Análise do pedido da Profª. Aloa Machado de Souza: A professora tem uma 

boa base e produção científica no período de 2007 à 2011, entretanto a linha de pesquisa 

proposta a orientar o discente difere ao histórico científico citado, por isso é arriscado 

credenciá-la para ser orientadora principal e única de um aluno de mestrado. O Programa, 

agora com conceito 5, precisa ser mais criterioso com os docentes ingressantes. c) Análise do 

pedido da Profª. Marília Zaluar Passos Guimarães: Há uma preocupação por parte do relator 

do parecer, quanto à proximidade dos projetos apresentados com outros projetos com 

resultados já publicados. A docente explicou que ainda há resultados a serem obtidos, e esses 

serão pesquisados durante o curso. IV Assuntos Diversos: Não houve outros assuntos. 
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