
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 
No dia dezoito de abril de dois mil e treze, às quatorze horas, foi realizada reunião ordinária da 
Comissão Plena do PPGFQM, presidida pelo Coordenador do Programa, Prof. Carlos Alberto 
Manssour Fraga. Presentes os docentes Cláudia Lúcia Martins da Silva, Eliezer Jesus Barreiro 
de Lacerda, Gisele Zapata Sudo, Lídia Moreira Lima, Lucienne da Silva Lara Morcillo, Luis 
Eduardo Menezes Quintas, Marco Aurélio Martins, Newton Gonçalves de Castro, Patricia Dias 
Fernandes, Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins, todos integrantes do Corpo 
Permanente de Docentes do Programa; a docente Marília Zaluar Passos Guimarães, membro 
do Corpo de Docentes Colaboradores do Programa; 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) Ausências Justificadas de Docentes na Reunião da CP: Inicialmente o 

Coordenador informou aos presentes que alguns docentes apresentaram justificativas por 
escrito para suas ausências à Reunião da CP, a saber: por meio de correio eletrônico, o Prof. 
Roberto Takashi Sudo informou que se encontra fora do Rio de Janeiro na ocasião da Reunião; 
também por mensagem virtual, a Prof.ª Dr.ª Luzineide Wanderley Tinoco comunicou que se 
encontra ministrando curso na cidade de Curitiba/PR; de igual modo, o Prof. Dr. Paulo de Assis 
Melo justificou sua ausência por força de estar lecionando no Campus de Macaé da UFRJ na 
data da Reunião; por meio de Memorando encaminhado à Coordenação do Programa, o Prof. 
François Germain Noël informou que no momento da Reunião estaria ministrando aula de 
Graduação na UFRJ. O Coordenador informou, ainda, que o Prof. François Noël manifestou-se 
expressamente sobre alguns pontos da pauta da Reunião da CP neste mesmo memorando e 
que, no momento oportuno, procederia a leitura das considerações nele contidas.                    
b) Informações Sobre o Coleta CAPES 2013: o Coordenador fez saber aos presentes que a 
compilação de dados e a confecção do Relatório Coleta CAPES 2013 (Ano Base 2012) foi 
concluída e que o mesmo já foi entregue à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PR2), 
que fará o encaminhamento à CAPES. Externou, ainda, seu desejo em realizar uma nova 
Reunião Ordinária da Comissão Plena, preferencialmente no mês de maio, para apresentação 
dos dados coletados aos Docentes, de modo a traçar um panorama mais completo do triênio 
de avaliação que se encerrou com este relatório. c) 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 Deliberativa do PPGFQM 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 e um melhor aproveitamento dos 
trabalhos realizados pelos alunos enviados ao exterior junto às instituições para as quais foram 
enviados. d) 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) e Ciro Gonçalves 
e Sá (2º Suplente). Além disto, 20 dos 33 alunos presentes manifestaram apoio à candidatura 
de recondução da atual Coordenação do Programa para o biênio 2013/2015. Diante do 
exposto, a Comissão Plena homologou, por unanimidade, o resultado da eleição realizada 

pelos alunos. II. Eleição para Coordenação do PPGFQM para o biênio 2013-

2015: o Coordenador comunicou à Comissão Plena 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. Foi franqueada a 
palavra aos presentes para deliberarem acerca do tema, tendo feito uso da palavra os 
Professores Eliezer Barreiro, Marco Aurélio Martins e Newton Gonçalves de Castro, todos 
expressando, em linhas gerais, seu apoio à reeleição da atual Coordenação do Programa. O 
Coordenador aproveitou o momento para proceder a leitura do memorando encaminhado pelo 
Prof. François Noël, em que solicita que seja computado um voto a favor da reeleição da atual 
Coordenação no momento da votação. Em seguida procedeu-se a consulta aos presentes, 
tendo sido reeleitos, por unanimidade, o Prof. Carlos Alberto Manssour Fraga como 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química Medicinal e a Prof.ª 
Gisele Zapata Sudo como Vice Coordenadora, para o biênio compreendido entre abril de 2013 

e abril de 2015. III. Eleição dos Membros da Comissão Deliberativa do PPGFQM 

para o biênio 2013-2015: O Coordenador comunicou aos presentes sobre a necessidade 

de realizar eleição dos três docentes que, juntamente com o Coordenador, a Vice 
Coordenadora e o Representante Discente recém-eleitos, comporão a Comissão Deliberativa 
do PPGFQM para o biênio 2013-2015. Fez menção, ainda, à sugestão trazida na última 
Reunião da Comissão Deliberativa, no sentido de que seja mantida sua atual composição, mas 
sendo franqueada aos presentes a possibilidade de se candidatarem a uma vaga naquele 
órgão colegiado. Neste sentido, voluntariaram-se como candidatos os Professores Luis 
Eduardo Menezes Quintas, Patrícia Dias Fernandes, Lídia Moreira Lima e, por meio do 
memorando encaminhado à Coordenação, o Professor François Germain Noël. A Professora 
Patricia Machado Rodrigues e Silva Martins externou sua dificuldade em continuar atendendo 
de forma adequada as necessidades da Comissão Deliberativa, tendo em vista seu escasso 
tempo por conta de outros compromissos profissionais, declinando de sua vaga na referida 
Comissão. Procedeu-se, então, debate entre os docentes participantes da Reunião sobre o 
critério de votação a ser adotado, no sentido de procurar renovar, ainda que em parte, a 
composição daquela Comissão e da necessidade de fortalecer a representação da Química 
Medicinal em seus quadros, de modo a tornar mais equilibrada a relação com a Farmacologia. 
Ficou estabelecido que não houvesse qualquer tipo de reserva de vagas para um ou outro 
ramo do Programa, devendo cada um dos presentes indicar livremente dois nomes entre os 
quatro candidatos que se apresentaram. Ao final, os três docentes que somassem mais 
indicações seriam eleitos. Procedeu-se a votação nos termos firmados, chegando ao seguinte 
resultado: foram eleitos para compor a Comissão Deliberativa do PPGFQM para o biênio 2013-
2015: Prof.ª Lídia Moreira Lima, com 07 (sete) votos; Prof.ª Patrícia Dias Fernandes, com 06 
(seis) votos; Prof. François Germain Noël, com 04 (quatro) votos. O Prof. Luis Eduardo 
Menezes quintas recebeu 03 (três) votos. Cabe frisar que, dentre todos os presentes, o 
Coordenador Carlos Alberto Manssour Fraga e a Representante Discente Fernanda Chagas da 

Silva se abstiveram da votação. IV. Indicação de Comissão Executiva para 

captação de pedidos de aquisição de material utilizando 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. 
Voluntariaram-se para compor a referida Comissão os Professores Newton Gonçalves de 
Castro, Lucienne da Silva Lara Morcillo e Luis Eduardo Menezes Quintas. Foi sugerido que um 
dos membros da Comissão Deliberativa do PPGFQM também participe desta Comissão, 
fazendo a intermediação entre elas, tendo sido indicado o nome da Prof.ª Patrícia Dias 
Fernandes para tal. O Prof. Eliezer Barreiro sugeriu, ainda, que um membro do Corpo Discente 
do Programa também integrasse a Comissão, de forma a se familiarizar com as questões que 
envolvem as aquisições de material para pesquisa no Programa e compartilhar o conhecimento 
adquirido com os demais alunos do PPGFQM, além de contribuir para a melhor adequação das 
compras às necessidades dos mestrandos e doutorandos. Ficou acertado que a Representante 
Discente Thais Biondino Sardella integrará a referida Comissão Executiva. Por sugestão do 
Coordenador, o Prof. Newton Castro foi designado como Presidente da Comissão Executiva e 
deverá encaminhar da forma mais adequada as questões ligadas à logística de recebimento 
dos pedidos e de atendimento das solicitações, que serão centralizadas em e-mail próprio a ser 

criado pela Secretaria do Programa. V. Edital Pró-Equipamentos 2013: o Coordenador 

informou que já se encontra em vias de ser lançado o Edital Pró-Equipamentos 2013 e que, 
portanto, a Comissão deveria debater sobre as necessidades atuais do Programa que podem 
ser supridas por meio deste Edital. 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. Já a Professora Gisele Sudo apresentou proposta que está sendo organizada pelo 
Professor Roberto Takashi Sudo, visando a aquisição de Sistema de Ultrassom/Ecodopler que 
seria, a princípio, de uso exclusivo do PPGFQM. Ao deliberarem sobre o tema em questão, os 
membros da Comissão levaram em conta o histórico dos últimos Editais do tipo, em que o 
Programa conseguiu, de forma autônoma, alguns aparelhos que atendem a necessidades 
específicas do PPGFQM. Diante disto, foi decidido apoiar a proposta do Professor Roberto 
Takashi Sudo, que ficará responsável pela elaboração do Projeto e, caso seja autorizada a 
compra do equipamento, acompanhar os procedimentos administrativos de aquisição.           

VI. Assuntos Gerais: a Professora Patrícia Dias Fernandes compartilhou algumas 

informações sobre o V Curso Prático de Farmacologia, que acontecerá nos dias 30 de julho a 
08 de agosto de 2013. A docente ressaltou a grande procura pelo Curso, tendo recebido 
aproximadamente 60 inscrições até o momento, boa parte delas de alunos oriundos das 
Regiões Norte e Nordeste. Informou, ainda, que o Curso oferecerá 20 vagas e que a 
organização já está trabalhando para obter os recursos que viabilizem o transporte e estadia 
dos alunos selecionados. A Professora prestou esclarecimentos, também, sobre o Edital Pró-
Equipamentos referente ao ano de 2012. Segundo a docente, os procedimentos 
administrativos já estão adiantados, após o atendimento de algumas exigências feitas pela 
Auditoria Interna da UFRJ. Fez saber, também, que a compra do equipamento de PCR foi 
vetada neste Edital, que contemplará somente a aquisição da Ultracentrífuga pleiteada pelo 
Programa. Em seguida, o Professor Newton Gonçalves de Castro fez algumas considerações a 
respeito da Jornada de Pós-Graduação do ICB, que será realizada no segundo semestre de 
2013 em data ainda a ser definida. A questão mais sensível no momento, de acordo com o 
Docente, se refere ao local de realização da Jornada, sendo objeto de avaliação se seria mais 
adequado que esta ocorra fora do CCS, como no ano de 2012, ou nas dependências do 
referido Centro. Após deliberações com opiniões divergentes, tanto pela realização no CCS 
quanto fora dele, foi sugerida uma consulta por meio eletrônico aos alunos e docentes para se 
chegar a uma noção mais apurada de qual das possibilidades apontadas atenderá de forma 
mais eficiente o maior número de interessados. 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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