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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

No dia dez de Junho de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos, foi realizada 

reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora 

do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Carlos Alberto 

Manssour Fraga, François G. Noel, Thais Biondino Sardella (representante dos alunos) 

e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: A 

reunião iniciou sem informes; 2) Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de melhor tese de 

doutorado do programa. A profa. Patricia informou que, por erro da coordenação, 

houve erro na habilitação do formulário eletrônico para os alunos se inscreverem. 

Assim o prazo será reaberto. O único aluno inscrito o fez dentro do prazo estabelecido, 

mas a profa. Não conseguia visualizar o pedido. Assim, o pedido do aluno será avaliado 

por 3 consultores externos à PG. A CD também decidiu discutir futuramente critérios 

para as condições mínimas para os próximos concursos; 3) Pedidos de 

credenciamento de professores para serem orientadores, para candidatos da 

próxima seleção: 3.1) Orientador: prof. Carlos Alberto Manssour Fraga solicita 

credenciamento do prof. Carlos Maurício R. Sant’Anna para ser co-orientador de 

dissertação de mestrado “caracterização teórica e experimental de interações de 

calcogênio em derivado N-acilhidrazônico agonista de receptores A2A; 3.2) Orientador: 

prof. Carlos Alberto Manssour Fraga solicita credenciamento do prof. Edson Ferreira 

da Silva (Farmanguinhos) Sant’Anna para ser co-orientador de dissertação de mestrado 

“planejamento, síntese e avaliação biológica de novos derivados carboidrazonamidas 

candidatos a protótipos tripanocidas; 3.3) Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita 

credenciamento da profa. Monica Macedo Bastos (Fiocruz) para ser co-orientadora no 

projeto de doutorado “síntese de novos inibidores da enzima tirosina quinase 

derivados de isoniazida, para o tratamento de leucemia mieloide crônica; 3.4) 

Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita credenciamento da profa. Monica Macedo 

Bastos (Fiocruz) para ser co-orientadora no projeto de mestrado “síntese e avaliação 

biológica de novos antiproliferativos”; 3.5) Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita 

credenciamento do prof. Luiz Carlos da Silva Pinheiro (Fiocruz) para ser co-orientador 

no projeto de doutorado “síntese de novos derivados triazolopirimidina com potencial 

atividade anti-P. falciparum; 3.6) Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita 

credenciamento da profa. Alcione Silva de Carvalho (Fiocruz) para ser co-orientadora 

no projeto de mestrado “síntese e avaliação tripanomicida de novos híbridos 

nitroimifazólicos; 3.7) Orientadora: Lucienne S.L. Morcillo solicita credenciamento do 

prof. Wagner Dias (IBCCF/UFRJ) para ser co-orientador no projeto de mestrado; 3.8) 
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Orientador: Prof. Newton G. Castro solicita credenciamento da profa. da Profa. Julieta 

Schachter (IBCCF-Xerém/UFRJ) para ser co-orientadora no projeto de doutorado 

“papel dos receptores colinérgicos na regulação da homeostase do ATP extracelular 

em macrófagos. TODOS os pedidos de credenciamento foram APROVADOS; 4) Pedido 

de aprovação de banca  de projeto de tese de doutorado do aluno Fernando Patrão. 

Orientador: Paulo de Assis Melo. Título: estudo do efeito da dexametasona e do 

extrato de Eclipta prostrata na lesão tecidual e resposta inflamatória à diferentes 

venenos crotalídeos. Data proposta: 23/06/2015, 10hs. Banca sugerida: Alcides 

Monteiro da Silva (IPPN/UFRJ), Claudia F. benjamim (IBCCF/UFRJ) e Luciene S.L. 

Morcillo (ICB/UFRJ). Banca aprovada; 5) Pedido de aprovação de banca  de projeto de 

tese de doutorado da aluna Gina de Castro Couto. Orientador: Newton G. Castro. 

Título: efeito da interação entre receptores GABAa e receptores nicotínicos do subtipo 

alfa7 no hipocampo de ratos. Data proposta: 01/07/2015, 10hs. Banca sugerida: 

Claudia L.M. Silva (ICB/UFRJ), Julieta Schachter (IBCCF/UFRJ) e Paulo A. Melo 

(ICB/UFRJ). A comissão solicitou a troca no nome da profa. Julieta por outro professor 

entendendo que a profa está co-orientando aluna do doutorado com o prof. Newton e 

isso poderia caracterizar endogenia. Foi sugerido o nome do prof. Ricardo Melo Reis. 

Os outros nomes da banca foram aprovados; 6) Tomada de decisão a respeito da falta 

de cumprimento de prazo de exame de conhecimentos gerais pela aluna de 

doutorado Aparecida Marcelino de Nazareth: a coordenação informou que a aluna 

marcou a apresentação mas desmarcou 2 vezes e não comunicou à coordenação. 

Ficou decidido que a aluna será notificada por escrito para cumprir prazo de 10 dias 

para a apresentação do exame caso contrário poderá ter a bolsa suspensa; 7) tomada 

de decisão a respeito de encaminhamentos futuros sobre atrasos em prazos a serem 

cumpridos pelos alunos: ficou decidido que os alunos serão avisados, quando 

estiverem com 1 mês de atraso no cumprimento dos prazos, após novos 30 dias 

receberão um segundo mail informando prazo de 1 semana para encaminhar pedido 

de aprovação de banca e data de defesa, caso contrário a bolsa será suspensa; 8) 

Solicitação da aluna de doutorado Priscilla H.D.S. Santana para troca de orientador: 

foi decidido que este ponto será discutido na próxima reunião; 9) Assuntos gerais: 9.1) 

Atividades didáticas: ficou decidido que ao término do semestre TODAS as notas 

referentes à AD de TODOS os alunos inscritos OBRIGATORIAMENTE terão que ser 

lançadas. Os alunos não mais poderão terminar a disciplina no semestre seguinte. 

Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane Alves Lopes, lavro a presente ata, que, lida, foi 

aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM.  
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