
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

 

Nos dias vinte de março 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, Lídia Moreira Lima e a 

secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos: I. 

Informes: A reunião iniciou sem informes. II. Aprovação da Banca 

Examinadora de Dissertação de Mestrado da aluna Camila Ribeiro 

Rodrigues Pão: Foram levantados alguns questionamentos em relação à 

Banca Examinadora de Dissertação de Mestrado da aluna Camila Ribeiro 

Rodrigues Pão, orientada pelos Professores Marco Aurélio e Magda Fraguas 

Serra, cujo Projeto de Tese é: “Desenvolvimento e Validação de um Modelo 

Experimental de Asma Refratária a Glicocorticoide”. Os membros titulares 

propostos foram os professores Claudia Farias Benjamim, Christiane Bandeira 

de Melo e Roberto Takashi Sudo e como suplentes os professores Vinícius 

Frias de Carvalho e Josiane Sabbadini Neves. Uma das questões levantadas 

foi ter como membro, ex-aluno do Professor Marco. O Cepeguinho está 

evitando a aprovação de banca obtendo ex-alunos. Todos concordaram em 

pedir ao Professor uma justificativa. O Professor Manssour diz que o Professor 

Vinícius tem produção científica bem diferente das realizadas com o Professor 

Marco. A data prevista para a Defesa é dia vinte oito de abril de dois mil e 

catorze. III. Aprovação da Banca Examinadora de Mestrado do aluno 

Jhonatha Mota Teixeira: Foi apreciada a Banca de Dissertação de Mestrado 

do aluno Jhonatha Mota Teixeira, orientado pelos Professores Luis Eduardo 

Menezes Quintas e Paulo de Assis Melo, cujo Projeto de Tese é: “Estudo do 

Efeito Citotóxico do Veneno Bothrops jararacuçu e Apis melífera em Células 

Tubulares Renais da Linhagem LLC-PK1 e Antagonismo pela Heparina”. Os 

membros titulares propostos foram Luiz Eurico Nasciutti, Lucienne da Silva 

Lara Morcillo e Sabrina Calil Elias e como suplentes os professores Marília 

Zaluar Passos Guimarães e André Lopes Fuly. A data prevista é dia vinte nove 

de abril de dois mil e catorze. A Comissão fez algumas considerações: A 

professora Sabrina Calil Elias não tem produção científica independente e tem 

largo histórico de trabalhos em colaboração com o coorientador professor 

Paulo Melo, e por esta razão recomenda-se que seja retirada da composição 

da banca, a fim de evitar uma avaliação endogênica e cumprir a determinação 

do Cepeguinho; Sugere-se que o professor André Fuly passe a compor a 

Banca como membro Titular Externo e a professora Marília a Comissão como 

Revisora e Suplente Externo, visto que ela é docente colaboradora do 

Programa e os orientadores devem indicar um membro do Corpo Permanente 



do PPGFQM para compor a Comissão como Suplente Interno IV Solicitação 

de Auxílio pelo Professor Luis Eduardo Menezes Quintas para 

participar do II Meeting on Cardiotonic Steroids and the Na+ Pump: O 

pedido foi negado pela Comissão Deliberativa por vários motivos: O Simpósio 

não é na UFRJ, não houve divulgação para todos e o porquê do docente 

pedinte ser coordenador do Curso e não receber passagens. A Professora 

Lidia diz que o efeito multiplicador é para alunos. Todos os presentes 

concordam em definir critérios para apoio em eventos, pois a questão não é 

valor e sim princípio. A professora Lidia pede para ter um cuidado na resposta 

da solicitação para não parecer pessoal. E o professor Manssour pede zelo e 

cuidado nos investimentos desses recursos. Os pedidos devem ser bem 

circunstanciados. O objetivo maior é investir em pessoas que são de outros 

lugares. V Assuntos Diversos: A reunião foi encerrada sem assuntos diversos.                                      
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