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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 três de setembro 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: 1.1) Jornada do ICB: a coordenação informou que poucos 

alunos responderam ao mail enviado pela representante dos alunos e que irá enviar 

mail a eles chamando a atenção para a importância da participação deles e solicita que 

os professores façam o mesmo; 1.2) 50 anos da SBFTE: foi solicitado ao prof. Newton 

que prepare/monte o cronograma e o esquema do evento que será coordenado por 

ele (i.e., evento na praia, parque Madureira, etc); 2) Pedido de aprovação de banca 

examinadora de tese de doutorado da aluna Jéssica Barbosa Nascimento Viana. 

Orientadores: Claudia Lúcia M. Silva e François G. Noel. Título: LDT3 e LDT5 inibem o 

crescimento de células prostáticas hiperplásicas humanas e o aumento de pressão 

intrauretral in vivo. Data proposta: 13/10/2015, 10hs. Banca sugerida: Titulares: Marco 

Aurélio Martins (PPGFQM/ICB/UFRJ), Claudia dos Santos Mermelstein (PCM/ICB/UFRJ) 

e André Sampaio Pupo (UNESP/Botucatu); suplentes: Newton G. Castro 

(PPGFQM/ICB/UFRJ) e Marcelo Einecker Lamas (IBCCF/UFRJ).; revisor: Gilda A. Neves. 

Banca aprovada; 3) Pedido de aprovação de banca examinadora de tese de 

doutorado do aluno Marcos Monteiro Machado. Orientador: Paulo A. Melo. Título: A 

fucose sulfatada é essencial para a condroitina fucosilada inibir a citotoxicidade do 

veneno de bothrops hararacussu e suas toxinas. Data proposta: 14/10/2015, 10hs. 

Banca sugerida: Titulares: Lucienne S.L. Morcillo (PPGFQM/ICB/UFRJ), Russolina B. 

Zingali (IBqMed/UFRJ) e Mauro S.G. Pavão (IBqMed/UFRJ); suplentes: Newton G. 

Castro (PPGFQM/ICB/UFRJ) e Paulo A.S. Mourão (IBqMed/UFRJ).; revisor: Luiz E.M. 

Quintas. Banca aprovada; 4) Pedido de aproveitamento de créditos do aluno Marcos 

Monteiro Machado: aprovado; 5) Pedido de prorrogação do prazo para defesa da 

tese de doutorado da aluna Priscilla Santana: em parecer emitido pelo prof. Carlos 

A.M. Fraga foi solicitado que a aluna providencie boneco da tese e cronograma 

detalhado dos próximos passos. Sem estes itens o parecer é contrário a prorrogação 

do prazo por entender que não se sabe o que será feito; 6) resultado da prova 

extraordinária de proficiência em inglês: a coordenação da PG informou que o aluno 

Carlos foi novamente reprovado. Após ampla discussão a representante dos alunos se 

posicionou contrária a aprovação do aluno sem ter a proficiência no inglês. Dessa 
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forma, uma nova prova será aplicada aos alunos interessados no dia 06/10; 7) 

Calendário da seleção de ingresso aos cursos de mestrado e doutorado em fevereiro 

de 2016: as datas decididas foram: pedidos de credenciamento de professores 

externos: 20/11 a 11/12; aprovação dos pareceres na CD: 06/01/2016; aprovação na 

CP: 14/01/2016; inscrições dos alunos: 25/01 a 02/02/2016; seleção ao doutorado: 18 

e 19/02/2016; seleção ao mestrado: 22 a 25/02/2016; 8) Carta a ser enviada ao ICB 

sobre a liberação da sala 19: a coordenação fará uma carta em nome da CD e enviará 

ao diretor do ICB solicitando que providencie, junto à profa. Monica, que esta libera 

com a máxima brevidade, a sala 19; 9) Seleção de candidato pelo programa OEA-

CGUB: foi instituída comissão formada pelos profs. Newton e Carlos A.M. Fraga para 

avaliarem os documentos enviados pelos interessados. A decisão final do candidato 

selecionado tem que ser enviada para a reitoria até o dia 29/09/2015; 10) 

Dados/números da PG no quadriênio: a coordenadora mostrou levantamento feito 

dos dados de várias PGs que compõe o grupo CBII e os comparou com os dados da 

nossa PG. Estes dados serão apresentados na reunião da CP; 11) Assuntos gerais: prof. 

Manssour lembrou que 2015 deveria ser o ano do recredenciamento dos orientadores 

da PG. Após discussões ficou decidido que o recredenciamento ocorrerá em 2016 visto 

que a periodicidade de avaliação dos programas de PG foi alterado de trienal para 

quadrienal, terminando assim, em 2016. Dessa forma, a CD irá propor um cronograma 

para o recredenciamento e aprová-lo na CP oportuna. Prof. Carlos A.M. Fraga sugeriu 

que, diferentemente do que era feito, todos os professores da PG peçam e sejam 

submetidos ao recredenciamento, inclusive aqueles bolsista de produtividade do 

CNPq. 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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