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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 vinte e seis de Agosto 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, Lidia M. Lima, Thais Biondino Sardella 

(representante dos alunos) e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes 

assuntos: 1) Informes: sem informes; 2) Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de melhor 

tese de doutorado do PPGFQM/2014: resultado e pareceres dos ad hoc: a profa. 

Patrícia informou que houve somente um aluno inscrito. PDF do formulário de 

inscrição e da tese do aluno foram encaminhados para os seguintes professores 

externos proferirem parecer: Luis Eurico Nasciutti (PCM/ICB/UFRJ), Yraima Cordeiro 

(PG Ciências Farmacêuticas/Faculdade de Farmácia/UFRJ), Robson Monteiro 

(IBqMed/UFRJ) e Fabio Boylan (Trinity College, Dublin). Parecer do prof. Robson foi 

favorável a que o aluno recebesse o prêmio somente pelo fato de ter sido candidato 

único. Todos os outros pareceres foram contrários ao aluno receber o prêmio devido 

ao fato de que durante os 4 anos da tese o aluno não teve trabalho publicado como 1º 

autor, sua tese não foi publicada posteriormente, não houve indicativo de que houve 

artigo submetido. Após deliberação ficou decidido que os pareceres (sem identificação 

do emitente) serão encaminhados ao aluno para ciência e o prêmio não será dado; 3) 

critérios para concorrência ao Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de melhor tese de 

doutorado do PPGFQM?: após deliberação ficou decidido que todas as teses de 

doutorado do programa concorrerão automaticamente ao prêmio. No momento em 

que o aluno entregar os documentos para dar entrada no pedido de diploma, ele 

assinará um termo de anuência para concorrer ao prêmio; 4) Pedido de 

cancelamento/troca de orientação da aluna Bruna Quaresma. Orientadora: Profa. 

Nubia Boechat. 5) Relato sobre “defesa” do projeto de tese de doutorado da aluna 

Priscilla H. D. Souza: profs. Carlos A.M. Fraga e Luiz E.M. Quintas relataram a defesa e 

que solicitaram, por escrito, constando na ata da defesa, que a aluna encaminhe um 

boneco da tese com justificativas e cronograma detalhado do que será feito para que o 

pedido de prorrogação possa ser avaliado pela CD e posteriormente encaminhado ao 

CEPEGuinho; 6) Comemorações dos 50 anos da SBFTE: sugestões de eventos a serem 

organizados em 2016 pela nossa PG: surgiram as ideias de “Farmaco vai às ruas: 

shopping, praia, exposição em espaço ciência viva no parque Madureira. A profa. 

Patricia comunicou que o 1º dia do curso prático de farmacologia será dedicado a um 

evento comemorativo. Será feito um simpósio de um dia com um convidado do Rio de 
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Janeiro e dois convidados internacionais. Prof. Newton se ofereceu para organizar 

outro evento e irá preparar um roteiro do que será feito; 7) Ocupação da nova sala 

multiusuários do bloco J. equipamentos adquiridos pela PG: RT-PCR, microscópio 

intravital, sistema de ultrassom ou eletrocardiograma (em dependência de 

confirmação de entrega por parte do prof. Manssour): a profa. Patrícia comunicou 

que nada foi feito pois a profa. Monica Rocha ainda não liberou a sala; 8) Ações para 

expansão da PG: após discussões de possibilidade de captação de novos professores a 

serem credenciados na PG foi decidido que a coordenação irá conversar com prof. 

Roberto (da farmacologia) para convidá-lo a se credenciar na PG e apresentar 

candidatos; 9) Assuntos gerais: não houve. 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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