
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

Nos dias vinte e sete de fevereiro de dois mil e catorze 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, Patrícia Dias Fernandes, Gisele Zapata-Sudo, François 

Germain Noël, a representante discente Thais Biondino Sardella e a secretária 

Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos: I. Informes: O 

Coordenador pediu a secretária o envio do calendário da reunião da Comissão 

Deliberativa para os professores. Em seguida, divulgou a liberação da verba 

PROAP no valor de 114.000,00. Foram divididos: quarenta por cento para 

consumo, vinte por cento para serviços, vinte por cento para passagens e 

locomoção. A professora Patrícia Dias pergunta como é feito a solicitação das 

passagens. O professor Manssour diz que pode iniciar os trâmites para 

encaminhar à PR6. Continuando, o professor informou aos presentes sobre o 

vazamento no laboratório do professor Paulo Melo. O alagamento teve 

consequências graves. O diretor Roberto Lentt enviou um memorando de 

responsabilização para o professor Paulo Melo e ele recusou o recebimento. O 

diretor ratificou que o único vínculo do professor é com a Pós-graduação. 

Deve-se esperar a chegada de alguma documentação referente a esta 

situação. II. Aprovação da Banca Examinadora do Projeto de Tese de 

Doutorado: O professor Manssour demonstrou indignação pelo cometimento 

de muitos erros na composição da banca da aluna Bruna Lima Roedel dos 

Santos. O professor perdeu muito tempo e questionou a falta de zelo na 

preparação. O Projeto está sob a orientação da professora Ana Luiza Palhares 

de Miranda e o Título é: “Estudo da Participação dos A1ARs no 

Estabelecimento e Cronificação da Neuropatia Diabética”. A data proposta é 

dia vinte e um de março de dois mil e catorze. A Banca Examinadora é 

composta pelos professores Robson Costa, Luís Maurício Trambaioli da Rocha 

e Patrícia Dias Fernandes. A professora Gisele diz que a única restrição é em 

relação ao professor Robson, mas o professor Manssour diz que ele tem uma 

boa orientação científica. Confirmada a aprovação da banca. III. Aprovação 

da Banca de Jornal de Dados: Foi aprovada a banca de Jornal de Dados do 

aluno Fernando Rodrigues Mathias da Silva Seixas. O orientador é o Professor 

Carlos Alberto Manssour Fraga. Título da dissertação: Estudos de Modelagem 

Molecular e Planejamento Estrutural de Novos Candidatos a Inibidores de 

Adenosina Deaminase”.Data proposta é dia vinte seis de março de dois mil e 

catorze. A banca é composta pelos professores Carlos Maurício Rabello de 

Sant’anna e Gisele Zapata Sudo.  IV Pedido de aproveitamento de 

créditos: Foi aprovado os pedidos das alunas Bruna Lima Roedel dos Santos, 



Janaína de Barros Figueiredo e Rafaela Ribeiro Silva referente aos créditos 

obtidos no curso de mestrado. As alunas Bruna e Janaína terão o 

aproveitamento automático e a aluna Rafaela terá o aproveitamento integral 

das disciplinas compatíveis com o PPGFQM, pois cursou o mestrado no curso 

de Microbiologia. V Pedido de Prorrogação para Defesa de Dissertação: 

Os professores François e Manssour questionam o pedido de 4 meses de prorrogação 

da defesa de Dissertação de Mestrado da aluna Camila Ribeiro Rodrigues de Pão. 

Acham muito longo esse prazo. A aluna entrou no mestrado em março de dois mil e 

doze e seu orientador é Marco Aurélio Martins. A professora Patrícia sugere três 

meses improrrogáveis. O professor Manssour diz que o usual são dois meses, mas 

excepcionalmente aprovará três meses. Todos concordaram. Em seguida, foi 

apresentado o pedido de prorrogação por três meses da defesa de Dissertação de 

Mestrado do aluno Alex da Silva Nismachin que ingressou em março de dois mil e 

doze sendo orientado pela professora Marília Zaluar Passos. A professora Gisele diz 

que tem que conceder o mesmo prazo dado a aluna Camila. E a professora Patrícia 

também ratifica o comentário da professora Gisele. Todos concordam em aprovar o 

prazo de três meses, mas  questionam sobre abrir exceção. VI Discussão sobre o 

panorama das Bolsas do Programa de Graduação do Programa de Pós-

Graduação de Farmacologia e Química Medicinal: O professor Manssour 

divulgou as cotas que a Capes distribuiu em dezesseis de janeiro de dois mil e 

catorze. Quinze para doutorado(demanda social);saldo zero. Dezenove para 

mestrado(demanda social);saldo 2. Para doutorado existem dez alunos aguardando. 

Cinco bolsas foram canceladas. O Programa ficará com um saldo de sete bolsas. Os 

alunos Allan Kardec Nogueira de Alencar e Tassya Cataldi Cardoso foram 

contemplados com a bolsa FAPERJ nota 10. O professor pediu para informar ao 

Mateus da PR2 com máxima urgência sobre o cancelamento da bolsa CAPES da 

aluna Tassya Cataldi Cardoso. E continuando, avisou aos presentes que irá checar se 

será a aluna Sabrina Ribeiro Gonsalez ou outro para ser contemplado com a cota de 

doutorado. Também foi comunicado o pedido de seis bolsas à Reitoria. O professor 

Manssour fará um memorando à PR2 solicitando novas bolsas. Ainda foi relatado que 

existem duas cotas em uso da bolsa de doutorado sanduíche: Aluno Carlos e a aluna 

Jéssica (a partir de março). A aluna Luciana desistiu da ida ao exterior, devido estar 

aguardando o resultado de um concurso realizado. E em abril será apreciado outros 

pedidos. As professoras Patrícia e Gisele sugerem antecipar o processo seletivo para 

o PPGFQM “ganhar” um mês para não perder as bolsas obtidas. VII Aprovação 

de Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado: Foram 

analisadas as bancas das alunas: Natália de Morais Sales, Orientadora: Patrícia Dias 

Fernandes. Título da Tese: “Avaliação de LASSBio-1524 e três novos análogos em 

modelo de inflamação aguda”. Data Proposta 27 de Março de 2014. A banca será 

composta pelos membros titulares, Profa. Josiane Sabbadini Neves (ICB-UFRJ), 

Membro Interno, Prof. Luiz Eurico Nasciutti (ICB-UFRJ), Membro Externo e Jorge Luiz 

Mendonça Tributino (ICB-UFRJ), Membro Externo. Como suplentes; Prof. Luis 

Eduardo Menezes Quintas (ICB-UFRJ), Membro Interno e Profa. Celuta Sales Alviano 

(IMPPG-UFRJ), Membro Externo. E terá como revisora Profa Tereza Sollero Claudio-

da Silva (ICB-UFRJ) e Thais Biondino Sardella, orientadora: Patrícia Dias Fernandes. 

Título da Tese: “Isatina, N-metil-isatina e N-metil-3-(2-oxopropil)-3-hidroxi-2-oxindol: 



Perfil antinociceptivo e mecanismo de ação”. Data Proposta 20 de Março de 2014. A 

banca será composta pelos membros titulares Profa. Barbara Vasconcellos da Silva 

(IQ-UFRJ), Profa. Gilda Angela Neves (ICB-UFRJ), Membro Externo e o Prof. Luis 

Eduardo Menezes Quintas (ICB-UFRJ), Membro Interno. Como suplentes; Profa. 

Josiane Sabbadini Neves (ICB-UFRJ), Membro Interno e Prof. Luiz Eurico Nasciutti 

(ICB-UFRJ), Membro Externo. E terá como revisora Profa Tereza Sollero Claudio-da 

Silva (ICB-UFRJ). Após a leitura da composição das bancas, todos concordaram com 

a aprovação. VII Assuntos Diversos: a professora Patrícia Dias perguntou 

novamente sobre a criação de sua disciplina, como falado na reunião anterior. A 

secretária Dayane enviará o formulário para solicitação. O professor François comenta 

sobre o ultra freezer de cilindro 33K de carga. O empenho fica em torno de sete mil e 

oitocentos reais e a firma cobra trinta por cento desse valor. E ainda diz que a 

prioridade é a Bala e o CO2. Finalizando o professor Manssour apresenta as despesas 

de reembolso: Conserto do Datashow do Auditório Lauro Sollero (setecentos e 

noventa e cinco reais); Cocktail de fim de ano (novecentos e cinquenta reais); Placa 

em homenagem ao Angelo e também o conserto do computador da secretaria. O total 

das despesas foi um mil e oitocentos e sessenta e cinco reais. Não tendo mais nada a 

tratar a reunião foi encerrada. 
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