
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 
No dia dezenove de dezembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, 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, François Germain Noël, 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, membros do Corpo de Docentes Colaboradores do Programa; a representante 
discente de Pós-Graduação, Fernanda Chagas da Silva; o Secretário do Programa, Vinicius 
Oliveira e a secretária Dayane Lopes. Na ocasião, foram discutidos os seguintes assuntos: 

I. Informes: a) Importância do Processo Seletivo: Inicialmente o Coordenador informou 

aos presentes sobre a importância do processo seletivo. Este teve sua publicação no 
Diário Oficial da União (seção três), no dia sete de novembro de dois mil e treze. b) A 
seguir, apresentou a nova funcionária Dayane Lopes para os membros da comissão. 

II.RESULTADO FINAL AVALIAÇÃO TRIENAL DA CAPES 2010-2012:  

ll. Foi exposto o novo conceito do programa com a CAPES, a nota 5. A equipe do 
programa deve comemorar e refletir para manter esse conceito e tentar uma nota 
maior. O coordenador apresentou uma planilha feita pelo professor Carlos Mello 
da ISBEFT comparando os programas de farmacologia e os dados principais de 
todos eles: quantidade de teses, artigos, trabalhos publicados, livros e capítulos e 
produção artística. Também uma próxima planilha expondo a produção 
discente/docente separada pelo extrato/qualis. A última relacionava-se ao 
resultado final da CAPES. O coordenador evidenciou um trecho da apreciação  
das linhas de pesquisa que são atuais e em conexão com química medicinal e 
desenvolvimento de fármacos. O ponto negativo é a baixa internacionalização do 
programa. Deve-se tentar trazer docentes/pos-docs, enviar alunos , realizar 
convênios com universidades no exterior. Ainda houve uma colocação do 
Professor Newton sobre a importância de oferecer disciplinas, seminários na 
língua inglesa. O Professor Mansour pretende fazer uma comparação com a 

avaliação de outros cursos nível 5 ou 6.  III. Credenciamento de docentes 

para o processo seletivo para ingresso no mestrado e dotorado 

em fevereiro de 2014: a) Pedido de credenciamento da Professora Aloa 

Machado de Souza ( relator: Professor François): O professor Manssour iniciou o 
tema expondo um resumo do pedido e do relato feito pelo Professor François que 
dizia que a Professora em questão vem trocando de linhas de pesquisa em pouco 
tempo, e a docente não tem produção científica independente. Toda a sua 
produção é conjunta ao laboratório de origem da mesma. A sugestão do relator é 
colocá-la como co-orientadora a dissertação e colocar um orientador permanente 
da área como principal. A Professora Gisele ressaltou dizendo que muitos 
professores que pedem credenciamento têm a maioria das publicações conjuntas 
com seu antigo laboratório. E o Professor Takashi  também acha arriscado para o 
programa aceitar o credenciamento de uma professora que ainda não tem uma 
base em uma linha de pesquisa. RESULTADO FINAL: a Comissão Plena aprova 
o encaminhamento feito pela Comissão Deliberativa. b) Pedido da Professora 
Marília Zalluar (relator: Professor Marco Aurélio Martins): O Professor Manssour 
iniciou o tema expondo o resumo do projeto dos alunos ligados ao pedido de 
credenciamento. O relator concordou com o pedido de credenciamento, visto que 
a professora tem uma boa produção científica, mas faz uma ressalva com a 
sobreposição de temas de projetos com outros já em andamento. Após a 
comissão deliberativa avaliar as questões feitas pelo relator e a resposta feita 
pela professora, a Comissão Deliberativa encaminhou uma aprovação do pedido 



da Professora Marília. O Professor Takashi sugeriu que próximos relatos de 
pedido de credenciamento de professores, sejam feitos com um relator para cada 
aluno proposto pelo orientador. A Professora Marília sugeriu que os próximos 
editais sejam mais claros quanto ao que deve ser exposto na carta de pedido de 
orientação e o projeto a ser apresentado. RESULTADO FINAL: Aprovar o pedido 

de credenciamento, como encaminhado pela comissão. IV. Sugestão de 

nomes para composição de banca avaliadora dos processos 

seletivos de fevereiro de 2014: V. Assuntos diversos: 

 
 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

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  

Marília Zaluar Passos Guimarães  

Newton Gonçalves de Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Patrícia Machado Rodrigues e Silva Martins  

Fernanda Chagas da Silva  

Vinicius Meneguitte Silveira da Costa  

 


