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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 seis de Janeiro de dois mil e dezesseis, 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, Newton G. Castro, Thais B.S. Giorno e 

Patricia F. Rolo (representantes dos alunos). Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) 

Informes:1.1) FAPERJ: Profa. Patrícia informou que recebeu termo de outorga do 

projeto Apoio às PGs abriu a conta, mas até o momento a verba ainda não foi 

depositada; 1.2) Manutenção/ICB: o ICB fez um empenho de contrato de manutenção 

para ar condicionados do instituto. Ficou decidido que não vamos utilizar o contrato 

com a GranFrio (ficará como “reserva estratégica”) e utilizaremos o contrato do ICB. 

Será feita manutenção dos ar condicionados das salas do bloco E, biotérios e salas 

multiusuários; 2) Aprovação dos pedidos de credenciamento: 2.1) Pedido do Prof. 

Robson Costa para ser colaborador e orientar tese de doutorado. Parecer emitido 

por Prof. Luiz E.M. Quintas sugerindo aprovação: aprovado e foi discutido a 

possibilidade do prof. Robson oferecer disciplina e/ou participar de disciplinas da PG 

como uma forma de integrá-lo ao programa para que possa indicar mais alunos no 

futuro; 2.2) Pedido da Profa. Gilda A. Neves para ser colaborador e orientar tese de 

doutorado tendo Prof. Newton G. Castro como co-orientador. Parecer emitido por 

prof. François G. Noele sugerindo aprovação: aprovado; 2.3) Pedido da Profa. Gilda 

A. Neves para ser colaborador e orientar dissertação de mestrado. Parecer emitido 

por prof. François G. Noel e sugerindo aprovação: prof. Carlos A.M. Fraga opinou ser 

contra tal pedido entendendo que a profa. Decidiu investir em sua formação saindo 

para pós-doutorado no exterior por período de 2 anos, significando que durante toda a 

dissertação da aluna, a orientadora estará fora. Prof. François deu voto favorável 

dando “voto de confiança” na professora e entendendo que será muito prejudicial a 

ela a perda da aluna caso não possa orientar. Profs. Newton, Luiz Eduardo e Patricia e 

representante dos alunos votaram a favor da aprovação; 2.4) Pedido da Profa. Núbia 

Boechat para que profa. Monica Bastos seja co-orientadora de dissertação de 

mestrado e tese de doutorado. Parecer emitido por prof. Carlos A.M. Fraga e 

sugerindo aprovação: aprovado; 2.5) Pedido do Prof. Paes Silva Junior para que Dr. 

Rafael Ferreira Dantas seja co-orientador de dissertação de mestrado. Parecer 

emitido por Prof. Carlos A.M. Fraga e sugerindo aprovação: aprovado; 2.6) Pedido do 

Prof. Paes Silva Junior para passar da categoria de colaborador para a de professor 

permanente. Parecer emitido por Prof. Carlos A.M. Fraga e sugerindo aprovação: 
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aprovado. Ficou decidido que quando do recredenciamento do corpo docente da PG, 

que ocorrerá ainda este semestre, o prof. Floriano não necessitará participar; 2.7) 

Pedido da Dra. Adélia F. Faria-Machado para orientar dissertação de mestrado tendo 

profa patrícia D. Fernandes como co-orientadora. Parecer emitido por Prof. Carlos 

Luiz E.M. Quintas sugerindo aprovação: NÃO aprovado. Profs. François e Manssour 

entendem que a Dra. Tem pouca experiência em orientação, baixa produtividade e não 

se sabe se orientará outros projetos na PG. Foi sugerido inversão da orientação ficando 

a aluna com a profa. Patricia como orientadora principal; 2.8) Pedido da Profa. Jolie 

Kiemlian Kwee para ser colaborador e orientar tese de doutorado. Parecer emitido 

por prof. Carlos A.M. Fraga e sugerindo a NÃO aprovação baseando-se nas 

observações de que a profa. Tem pouca experiência em orientação em PG e baixa 

produtividade científica. Foi sugerido que a coordenação entre em contato com a 

profa e faça a sugestão de outro prof. do programa seja orientador principal e a Dra. 

Jolie seja co-orientadora; 2.9) Pedido dos Profs. Leandro M. Alves e Jorge Tributino 

para ser colaboradore e orientarem dissertação de mestrado. Parecer emitido pela 

Profa. Patricia D. Fernandes sugerindo aprovação. A CD não acompanhou o voto do 

parecer entendendo que o prof. Jorge ainda tem produtividade excipiente (nos últimos 

5 anos 2 artigos publicados em revistas sem impacto). Sugeriu-se que prof. Leandro 

permaneça como prof. Colaborador e principal e prof. Jorge permaneça como co-

orientador. 9) Assuntos gerais: não houve. Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia 

Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no 

PPGFQM.  

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François Germain Noel  

Luiz Eduardo Menezes Quintas  

Newton Gonçalves Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Patrícia Félix Rolo  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 sete de Janeiro de dois mil e dezesseis, 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, Newton G. Castro, Thais B.S. Giorno 

(representantes dos alunos). Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes:  a 

Profa. Patrícia informou que ainda não houve depósito da verba do projeto Apoio às 

PGs; 2) Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de melhor tese de doutorado de 2015: 

critérios, banca, premiação: a coordenadora informou que o prazo de inscrição só se 

encerra em 29/2, mas que provavelmente todos os alunos que defenderam tese de 

doutorado (7) em 2015 farão a inscrição. Após discussão foi deliberado que os seguintes 

nomes a serem convidados para avaliarem os pedidos: Thiago Matar 

(Farmacologia/USP/RP), Sonia Jancar (Imunologia/USP), Jamil Assreuy 

(Farmacologia/UFSC), Yraima Cordeiro (Ciências Farmacêuticas/UFRJ). Profa. Patricia 

sugeriu, e foi aceito, que a entrega do prêmio seja feita no Simpósio dos 50 anos da 

SBFTE; 3) Bolsa FAPERJ/nota 10: edital, escolha de bolsas, critérios: a coordenação 

informou que a expectativa é de que na próxima seleção (de fevereiro) volte a ocorrer 

aluno de doutorado sem bolsa. Assim, foi deliberado que será aberto seleção de 

candidatos somente a bolsa nota 10, de doutorado. Em julho, se houver necessidade, 

abre-se seleção para bolsa de mestrado. Os critérios primordiais para banca levar em 

conta serão: estar no prazo com obrigações da PG; histórico escolar com o maior CR/CRA 

e rer o maior percentual de disciplinas com nota A; Currículo (últimos 5 anos) com 

artigo(s) publicado(s) como primeiro autor e diretamente relacionado com o projeto da 

tese, artigo(s) publicado(s) como primeiro autor e artigos publicados; 4) Projeto de 

expansão? Minter: coordenação informou que a PG de UFAL não mostrou interesse em 

fazer parceria Minter por entender que poderia “ser prejudicada” em avaliações futuras. 

Assim, foi decidido que o pedido de projeto Minter será avaliado/estudado ao longo de 



Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química Medicinal 
Instituto de Ciências Biomédica 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

http://farmacologia.icb.ufrj.br/posgraduacao/index.html 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Carlos Chagas Filho, 373 – Prédio do CCS – Bloco J 
Ilha do Fundão – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-902 

Tel: (+55 21) 3938.66.72. E.mails secretaria: posgradpfqm@icb.ufrj.br e posgradpfqm@gmail.com. 

E.mail coordenação: icbppgfqm@gmail.com 

2016 para pedido futuro; 5) Assuntos gerais: não houve. Nada mais havendo a tratar, 

eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada 

no PPGFQM.  

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François Germain Noel  

Luiz Eduardo Menezes Quintas  

Newton Gonçalves Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 dezessete de Fevereirro de dois mil e dezesseis, 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 B.S. Giorno (representantes dos 

alunos). Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes:  não houve; 2) Aprovação 

de banca de doutorado do aluno Allan Kardec Nogueira de Alencar. Orientadores: 

Gisele Zapata-Sudo e Eliezer J. Barreiro. Título: Identificação de novos candidatos a 

fármacos e de novos alvos farmacológicos para o tratamento da disfunção cardíaca. 

Data proposta: 17/03/2016, 14hs. Banca sugerida: titulares: Patricia MRS. Martins 

(PPGFQM/ICB/UFRJ), Bagnólia Araújo da Silva (Dep. Ciências Farmacêuticas/UFPB) e 

Elizabeth Igne Ferreira (FCF/USP). Suplentes: Valéria M.N. Cunha (PPGFQM/ICB/UFRJ) e 

José HM Nascimento (IBCCF/UFRJ), revisor: Valéria M.N. Cunha: Aprovada; 3) 

Aprovação de banca de dissertação de mestrado da aluna Tha. Orientadores: Gisele 

Zapata-yssa TS Cunha. Orientador: Carlos AM Fraga. Título: Identificação de novos 

inibidores de aldeído desidrogenase 2 (ALDH-2) para o tratamento da dependência à 

cocaína. Data proposta: 17/03/2016, 14hs. Banca sugerida: titulares: Lucienne SL 

Morcillo (PPGFQM/ICB/UFRJ), Nelilma Correia Romeiro (PRODBIO/UFRJ-Macaé) e 

Laurent Emmanuel Dardenne (PPGMC-LNCC/Petrópolis). Suplentes: Patricia Dias 

Fernandes (PPGFQM/ICB/UFRJ) e Tanos Celmar Costa Franca (IME), revisor: Vmaria 

letícia de Castro Barbosa: Aprovada; 4) Pedido de revalidação de créditos de curso de 

mestrado em Ciências Farmacêuticas/UFPB, do aluno Josenildo Segundo Chaves de 

Araújo: todas as disciplinas solicitadas foram aprovadas; 5) Pedido de revalidação de 

créditos de curso de mestrado em Ciências Farmacêuticas/UFRJ, do aluno Jorge Luis 

Amorim: pedido foi retirado pela coordenação pois o aluno não indicou de quais 

disciplinas estava solicitando reaproveitamento; 6) Seleção de aluno de doutorado a 

receber a bolsa FAPERJ/nota 10: coordenação informou pediu parecer aos professores 
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José Garcia Abreu (Coordenador do PCM/UFRJ) e Robson Monteiro (Coordenador da PG 

do IBqM/UFRJ). Ambos indicaram a aluna Thais Biondino Sardella Giorno para receber a 

bolsa. A ordem de colocação indicada pela banca foi: 1º - Thais Biondino Sardella Giorno, 

2º Luiz Eduardo Reina Gamba, 3º - Josenildo Segundo Chaves. Resultado e parecer serão 

enviados aos candidatos; 7) Assuntos gerais: não houve. Nada mais havendo a tratar, 

eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada 

no PPGFQM.  

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François Germain Noel  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 dois de Março de dois mil e dezesseis, 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 o docente François G. Noel, Thais 

B.S. Giorno (representante dos alunos). Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) 

Informes:  não houve; 2) Atualizações sobre os eventos comemorativos dos 50 anos da 

SBFTE: devido a quorum baixo este item não foi discutido; 3) Aprovação de banca de 

doutorado da aluna Aparecida Marcellino de Nazareth. Orientador: Newton Gonçalves 

Castro. Título: Receptores nicotínicos em macrófagos: caracterização da resposta 

imediata. Data proposta: 31/03/2016, 9hs. Banca sugerida: titulares: Patricia Dias 

Fernandes (PPGFQM/ICB/UFRJ), Ricardo Augusto de Melo Reis (IBCCF/UFRJ) e Pedro 

Muanis Persechini (IBCCF/UFRJ). Suplentes: Josiane S. Neves (PPGFQM/ICB/UFRJ) e 

Claudia Farias Benjamim (IBCCF/UFRJ), revisor: Rodrigo Tinoco Figueiredo: Aprovada; 4) 

Pedido de Prorrogação de prazo para defesa de tese de doutorado da aluna Priscilla 

Helena D’Almeida de Santana. Orientador: Paulo A. Melo: devido a quorum baixo este 

item não foi discutido; 5) Assuntos gerais: não houve. Nada mais havendo a tratar, eu, 

Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada 

no PPGFQM.  

François Germain Noel  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 trinta de Março de dois mil e dezesseis, 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 

François G. Noel, Luis Eduardo M. Quintas, Newton G. Castro, Thais B.S. Giorno 

(representantes dos alunos) e a secretária da PG, Dayane Lopes. Foram discutidos os 

seguintes assuntos: 1) Informes:  1.1) a coordenação informou que foi depositada, no 

dia 26/3) a 1ª parcela relativa ao projeto FAPERJ/apoio às PGs, mas que as primairas 3 

parcelas já estão reservadas para o pagamento da construção da home page da PG; 1.2) 

a coordenação distribuiu o folder final de divulgação do simpósio comemorativo dos 50 

anos da SBFTE; 1.3) Desistência de PG: coordenação informou que uma aluna que foi 

aprovada para ingresso no doutorado, orientada pelo prof. paulo Costa, desistiu de 

inscrição na PG pois foi aprovada no programa do IPPN/UFRJ e que uma aluna orientada 

pelas profs. Ana luisa P. Miranda e Claudia P. Figueiredo desistiu pois foi aprovada para 

ingresso no PCM; 2) Aprovação de pedido de reaproveitamento de créditos de 

disciplinas de curso de Mestrado em Ciências Farmacêuticas/UFRJ). Aluno: Jorge Luis 

Amorim. Não foi aprovada reaproveitamento das disciplinas 707/709 e 767; 3) 

Aprovação de pedido de reaproveitamento de créditos de disciplinas de curso de 

Mestrado em Ciências Farmacêuticas). Aluno: Ramon Guerra de Oliveira: todas 

disciplinas aprovadas para revalidação; 4) Pedido de aprovação de banca de Jornal de 

Dados. aluna: Isis Nem de Oliveira Souza. Orientadora: Gilda Angela Neves. Título do 

projeto: Avaliação farmacológica de novos derivados n-acilhidrazônicos análogos da 

donepezila candidatos a fármacos para o tratamento da doença de Alzheimer. Data: 

17/05/2016. Banca proposta: interno: Claudia Lucia Martins Silva, externo: Claudia Pinto 

Figueiredo (Faculdade de Farmácia/UFRJ): aprovado; 5) Pedido de prorrogação de prazo 

para defesa de tese de doutorado da aluna Priscilla Helena D’Almeida. Orientador: 

Paulo A. Melo. Parecer emitido pelo prof. Carlos AM Fraga foi contrário a aprovação da 
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prorrogação por entender que aluna não cumpriu com exigência feita pela banca de 

projeto de tese, em Agosto de 2015, para que apresentasse um cronograma 

DETALHADO de todas as atividades que iria realizar. Após deliberações a CD não chegou 

a nenhum concenso a respeito do assunto. Prof. Luis e François entendem que não exigir 

cumprimento de exigências é um indicativo ruim para os outros alunos. prof. Newton 

argumentava o que era pior para o programa: defesa muito atrasada ou evasão. Foi 

decidido que o pedido da aluna será encaminhado diretamente ao CEPEGuinho para que 

este tome a decisão; 6) Solicitação de liberação da disciplina Atividade Didática III para 

a aluna Thais Biondino Sardella Giorno: a coordenação informou que a aluna 

encaminhou pedido argumentando que está contratada como professora substituta da 

farmacologia. Foi informado que a profa. Tereza Sollero (desponsável pela disciplina) iria 

lançar a nota sem que a aluna tivesse necessidade de “cursar”. Foi deliberado que todos 

os alunos de doutorado do NOSSO programa e que passem em concurso para serem 

professores substitutos do NOSSO programa de graduação em Farmacologia, serão 

liberados da disciplina. Entretanto, a coordenação da disciplina terá que comunicar por 

escrito à coordenação da PG da situação do aluno: o pedido da aluna foi aprovado; 7) 

Assuntos gerais: coordenação informou que direção do ICB solicitou que fossem 

enviados pedidos de obras. Ela sugeriu que se faça pedido de melhorias na sala 19, onde 

será instalada mais uma unidade multiusuária composta pelo RT-PCR e microscópio 

intravital. Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, 

que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM.  

François Germain Noel  

Luis eduardo M. Quintas  

Newton G. Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 treze de Abril de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto Manssour Fraga, Luis Eduardo M. Quintas, Thais B.S. 
Giorno (representante dos alunos) e a secretária da PG, Dayane Lopes. Foram 
discutidos os seguintes assuntos:  
1) Informes:  a coordenação informou que solicitou ao ICB verba para melhorias na 
sala 19, para melhor acomodar os novos equipamentos (PCR e microscópio intravital). 
Foi informado que o ICB não dispõe de verba. A coordenação se dispõs a pagar, 
entretanto, neste caso a sala não será aberta ao uso de todo o Instituto; 2) Pedido de 
aprovação de banca de Jornal de Dados. Aluna: Fernanda Verdini Guimarães. 
Orientadora: Patricia M.R.S. Martins. Título do projeto: Avaliação do efeito anti-
inflamatório da quercetina sobre camundongos silicóticos. Data: 24/05/2016. Banca 
proposta: interno: Patricia Dias Fernandes, externo: Manuela Lanzetti Daher de Deus 
(ICB/UFRJ): aprovado; 3) cortes de bolsas "ociosas": situação atual, perspectivas: 4 
bolsas de mestrado e 2 de doutorado foram retiradas (contingenciadas) pela CAPES. A 
situação das bolsas implementadas é de 21 quotas de doutorado e 19 de mestrado; 4) 
proposta de alteração de calendário das seleções: coordenação sugeriu se antecipar 
as datas das seleções. De final de julho para final de Junho, reduzindo-se prazo para 
apresentação dos documentos em 1 mês e antecipação da seleção de Fevereiro para 
Dezembro. Assim, os alunos terão os 60 dias para entrega dos documentos, o prazo de 
implementação de bolsas fica mantido como fevereiro e não se corre o risco de se 
perder novas bolsas devido a não implementação: após discussão a CD decidiu 
antecipar as datas para as seleções de 2016 e avaliar posteriormente a manutenção 
destas; 5) Edital PDSE: coordenação informou que o edital será reaberto pela CAPES. 
Será enviado aos professores um mail solicitando que respondam com indicação de 
interesse em participar da seleção. Fundamental para termos noção da quantidade de 
possíveis candidatos; 6) Assuntos gerais: não houve. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada 
no PPGFQM. 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Luis Eduardo M. Quintas  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 sete de Abril de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto Manssour Fraga, Lídia M. Lima, Luis Eduardo M. 
Quintas e a secretária da PG, Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos:  
1) Informes: não houve; 2) Situação das bolsas: devolvidas x perdidas: coordenação 
informou que foram contingenciadas 4 bolsas de mestrado. Duas bolsas de doutorado 
foram devolvidas ao Programa. Após edital emergencial para seleção de novo 
candidato ao doutorado, somente 1 bolsa foi implementada; 3) Previsão da situação 
de bolsas para seleção de Julho: Atualmente o programa conta com 1 bolsa de 
doutorado (CAPES) e 1 bolsa de mestrado (CNPq) ociosas para implementação 
imediata e uma bolsa de mestrado a ser liberada; 4) Alteração dos calendários das 
seleções de ingresso: coordenação sugere novas datas para as seleções com objetivo 
de reduzir o tempo com bolsas ociosas e risco de perda, sendo assim o calendário da 
seleção de Junho será: credenciamento de professores:20/5 a 1/6, comissão plena 
para aprovação dos pedidos de credenciamento: 9/6, resultado do credenciamento: 
10/6, inscrição candidatos: 14 a 23/6, seleção mestrado: 27 a 29/6, doutorado: 30/6 a 
1/7; 5) Banca do recredenciamento: dos nomes anteriormente sugeridos, o da Profa. 
Flavia Gomes foi recusado pelo prof. Manssour com justificativa dela ser da casa. 
Outros nomes sugeridos foram: Jerson Silva, Denise Pires, Vitor Ferreira, Maria Vargas, 
Walter Zin e Kaiser; 6) Assuntos Gerais: não houve. Nada mais havendo a tratar, eu, 
Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada 
no PPGFQM. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Lidia M. Lima  

Luis Eduardo M. Quintas  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 onze de Maio de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto Manssour Fraga, Lídia M. Lima e a secretária da PG, 
Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos:  
1) Informes: 1.1) coordenação informou que reitoria avisou que a CAPES devolveu 
uma bolsa de mestrado e 1 de doutorado; 1.2) governo federal baixou portaria 
obrigando a todos os programas de PG de todas as IFES a oferecerem cotas para 
negros e deu prazo de 6 meses para que ocorra a implementação do processo de 
cotas; 2) Aprovação de banca de doutorado da aluna Bruna Lima Roedel dos Santos. 
Orientador: Ana Luisa Palhares de Miranda. Título: Estudo da participação dos 
receptores de adenosina tipo 1 e 3 nos distúrbios nociceptivos da neuropatia 
diabética. Data proposta: entre 20 e 24/06/2016, 10hs. Banca sugerida: titulares: 
Patricia Dias Fernandes (PPGFQM/ICB/UFRJ), Válber Frutuoso (IOC/Fiocruz) e Mauro 
Sola-Penna (Ciências Farmacêuticas/UFRJ). Suplentes: Josiane S. Neves 
(PPGFQM/ICB/UFRJ) e Robson da Costa (Ciências Farmacêuticas/UFRJ), revisor: Robson 
da Costa: será solicitada à orientadora a troca do nome do prof. Robson visto que, em 
bancas de doutorado o revisor faz parte da banca e, devido a baixa publicação, o nome 
do prof. Robson será negado pelo CEPEGuinho; 3) Criação da disciplina “Divulgação 
em Farmacologia”: por sugestão do Prof. François, a CD irá discutir a viabilidade da 
proposta. Para se adequar à “obrigatoriedade” da CAPES do aluno fazer atividade de 
extensão. Será feita consulta ao PCM para mais informações sobre a disciplina de 
divulgação que o programa oferece e a viabilidade de ser oferecida conjuntamente. 
Poderia-se incluir confecção de artigo de divulgação, gibis, etc..; 4) Definição sobre 
retorno de bolsas pela CAPES (oficio recebido): coordenação informou que CAPES 
enviou ofício com dados das bolsas que retornaram ao programa. Não existe previsão 
se novas bolsas retornarão ou se as existentes e livres serão cortadas; 5) bolsa PNPD 
disponível: edital, avaliação, critérios: foi informado da existência de uma cota de 
bolsa PNPD. A CD deliberou sobre critérios para escolha do candidato e foi decidido 
fazer ampla divulgação do edital, priorizar aqueles laboratórios que NÃO tenham bolsa 
PNPD (da cota da PG). A coordenação irá divulgar edital para escolha do candidato; 6) 
Evento de divulgação/INCT/vila olímpica: informações gerais: alunos foram 
convocados para reunião e somente 3 compareceram. Todos se mostraram 
interessados em participar de evento do INCT, em Vila Olimpica, para divulgação; 7) 
Recredenciamento da PG: banca, data: a banca será composta pelos profs. Denise 
Pires (IBCCF/UFRJ), Jerson Silva (IBqM/UFRJ) e Vitor Ferreira (IQ/UFF), data proposta 
do dia 19/5; 8) Pedido de credenciamento na PG: a coordenação informou que 
recebeu uma carta do prof. Samuel solicitando seu credenciamento na PG. Após 
deliberação ficou decidido que lhe será informado que temos interesse em seu 
credenciamento, mas que para tanto deve cumprir os prazos dos pedidos e indicar um 
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candidato para próxima seleção; 6) Assuntos Gerais: não houve. Nada mais havendo a 
tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia 
arquivada no PPGFQM. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Lidia M. Lima  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  
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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 cinco de Maio de dois mil e dezesseis, 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, Lídia M. Lima, Newton G. Castro, as 
representantes dos discentes, Thais B. S. Giorno e Patricia G. Rolo, e a secretária da PG, 
Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos:  
1) informes: bolsa FAPERJ nota 10/doutorado: a coordenação informou que a FAPERJ 

já começou a pagar a bolsa e a aluna Thais Giorno já está procedendo a devolução da 

bolsa da CAPES; 2) Pedido de aprovação de banca de dissertação de mestrado da 

aluna Glaucia de Azevedo Thompson de Souza. Orientadora: Josiane Sabbadini Neves. 

Título da Dissertação: Liberação de redes extracelulares de DNA (NETs) por neutrófilos 

humanos isolados em resposta a diferentes cepas do fungo Histoplasma capsulatum 

var. capsulatum. Data Prevista para a defesa: 27/06/2016, 10 h. Banca proposta: 

Docente interno: Ana Luisa Palhares de Miranda. 

http://lattes.cnpq.br/8705469754628887; Docente externo: Allan Jefferson 

Guimarães. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2621111326126440; Docente interno ou 

externo: Heitor Affonso de Paula Neto. 

Lattes:http://lattes.cnpq.br/9856933454563637. Suplentes: interno e revisor: Jorge 

Luiz Mendonça Tributino. http://lattes.cnpq.br/8731506428354606 Suplente externo: 

Célio Geraldo Freire de Lima. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9591632153788667: será 

solicitado que a orientadora altere o nome do suplente interno visto que Prof. Jorge 

não é credenciado na PG e não possui publicações suficientes para compor a banca; 3) 

Pedido de aprovação de banca de jornal de dados da aluna Priscilla Rodrigues Feijó. 

Orientadores: Luis Eduardo M. Quintas e François G. Noel. Título: Avaliação das 

alterações cardiacas, renais e cerebrais de ratos com hipertensão induzida pelo 

tratamento crônico com ouabaína. Data prevista: 10/06/2016, 10 h. Banca proposta: 

Docente interno: Newton G. Castro e Docente externo: Marcelo E. Lamas. IBCCF/UFRJ: 

aprovada; 4) Pedido de aprovação de banca de jornal de dados do aluno João de 

Mello Resende. Orientador: Floriano Paes Silva e Mario Roberto Senger. Título: 

Descoberta de inibidores de alfa-glicosidases para aplicação terapêutica. Data Prevista: 

08/06/2016, 9 h, Banca proposta: Docente interno: Carlos Alberto Manssour Fraga, 

Docente externo: Fernando Ariel Genta. Pesquisador Adjunto/Fiocruz. 

http://lattes.cnpq.br/315010349287708: aprovada; 5) Pedido de revalidação de 

créditos dos alunos Thayssa T.S.C. Ferreira e Felipe S. Neves: aprovados; 6) Definição 

de critérios para seleção de candidato à bolsa PNPD: coordenação informa que foram 

11 inscritos. A CD deliberou que a 1ª fase será exclusão de candidatos que não tenham 

http://lattes.cnpq.br/8705469754628887
http://lattes.cnpq.br/2621111326126440
http://lattes.cnpq.br/9856933454563637
http://lattes.cnpq.br/8731506428354606
http://lattes.cnpq.br/9591632153788667
http://lattes.cnpq.br/315010349287708
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artigo publicado, não ser 1º autor em nenhum artigo ou ausência de pertinência do 

projeto para áreas da PG. A 2ª fase será composta por apresentação oral dos projetos 

para uma banca. Nomes sugeridos: Flavia Gomes, Claudia Rezende, Sônia Costa e 

Fernando Melo; 7) Resultado da escolha de melhor tese do PPGFQM - prêmio melhor 

tese: coordenação informou que, por unanimidade, a tese da aluna Jessica, orientada 

pelos profs. Claudia Martins e François Noel, foi escolhida como melhor tese de 2015 e 

será indicada para concorrer ao prêmio de melhor tese da CAPES. Durante o Simpósio 

dos 50 anos da SBFTE será feita cerimônia de entrega do prêmio; 8) Abertura de edital 

para professor visitante/UFRJ: editais serão enviados para a CD analisar viabilidade de 

pedido a ser feito; 9) Resultado/parecer da comissão de recredenciamento do 

programa: coordenação leu o parecer/ata do relatório final dos pedidos de 

recredenciamento (anexo ao final desta ata). Após deliberações a CD resolveu acatar 

totalmente o parecer e o encaminhar para aprovação na reunião da comissão plena; 

10) Assuntos gerais: CD irá iniciar discussão sobre possibilidade de alterações no 

regulamento para que o aluno de doutorado só possa defender sua tese com 1 artigo 

publicado. A coordenação irá conversar com outras PGs para se informar a respeito 

dessa obrigatoriedade em outros cursos. Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias 

Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM. 

 

Carlos A. M. Fraga  

François G. Noel  

Lidia M. Lima  

Newton G. Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Patricia G. Rolo  

Thais B. S. Giorno  
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Em reunião realizada no dia vinte e três de Maio de 2016, no auditório do 

Programa de Pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal, reuniu-se 

comissão composta pelos professores Denise Pires de Carvalho (Instituto de Biofísica 

Carlos Chagas Filho/UFRJ), Jerson Lima Silva (Instituto de Bioquímica Médica/UFRJ), 

Vítor Francisco Ferreira (Instituto de Química/UFF) para avaliarem o corpo docente da 

PG em processo de recredenciamento instituído pela coordenação do mesmo. Foram 

avaliados todos os professores, permanentes e colaboradores, do programa. Incluindo-

se aqueles bolsistas do CNPq e/ou JCNE ou CNE/FAPERJ.  

Análise dos professores colaboradores:  

1) Pela coordenação do programa foi informado que os professores Marília Zaluar 

Guimarães e Didier Salmon não solicitaram recredenciamento ficando entendido 

assim, que ambos serão retirados da listagem de professores colaboradores. No caso 

do professor Didier, que orienta um aluno de doutorado, este vinculo permanecerá 

somente até a defesa da tese do aluno;  

2) Professora Gilda A. Neves: jovem professora, em estágio de pós-doutoramento no 

exterior (iniciado em Fevereiro/2016). A comissão alertou para o fato da professora ter 

2 alunos sob sua orientação direta, mesmo sendo colaboradora e estando no exterior. 

A comissão sugere que o Programa não aceite mais alunos a serem indicados por esta 

professora até seu regresso do pós-doutoramento; 

3) Professora Valéria do Monti Nascimento Cunha: a análise dos dados enviados 

mostra que a professora mantém baixo número de publicações, sendo quase a 

totalidade destes em colaboração com outros grupos do programa. Não fica 

evidenciada nas publicações uma liderança de grupo visto que nenhum dos artigos 

publicados consta a professora como primeira ou última autoria. Também foi 

evidenciado que a professora não orienta alunos há 1 ano, pelo menos. A comissão 

sugere o não recredenciamento da professora. 

 

Análise dos professores permanentes:  

1) Todos os dados enviados foram avaliados e a comissão entende que todos os 

professores permanentes devem ser recredenciados. Entretanto, alerta para alguns 

pontos que consideram importantes e são avaliados pela CAPES anualmente: 

 a) Quase metade do corpo docente permanente orienta somente UM aluno; 

 b) Baixo número de publicações com discentes, apesar de alguns professores 

terem um maior número de artigos publicados o que sugere colaborações fora do 

Programa. 

 Não tendo mais a tratar, a comissão encerrou seus trabalhos. 



Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química Medicinal 
Instituto de Ciências Biomédica 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 
 

http://farmacologia.icb.ufrj.br/posgraduacao/index.html 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Av. Carlos Chagas Filho, 373 – Prédio do CCS – Bloco J 
Ilha do Fundão – Rio de Janeiro – RJ – CEP 21941-902 

Tel: (+55 21) 3938.66.72. E.mails secretaria: posgradpfqm@icb.ufrj.br e posgradpfqm@gmail.com. 

E.mail coordenação: icbppgfqm@gmail.com 

 

Denise Pires de Carvalho 

Jerson Lima Silva  

Vítor Francisco Ferreira 
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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 oito de Junho de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Lídia M. Lima, Newton G. Castro, a representante dos discentes, Thais 
B. S. Giorno, e a secretária da PG, Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes 
assuntos: 1) Informes: não houve; 2) Pedido de prorrogação de prazo para defesa de 
tese. Aluna Nathalia Hammes. Orientadora: Gisele Z. Sudo: foi aprovado prorrogação 
do prazo para a defesa por período de 3 meses a partir da data da carta (ou seja, 
31/05/2016) tendo a aluna prazo para defesa da dissertação até 31/08/2016; 3) 
Pedidos de credenciamento para orientação: foram aprovados os pedidos de 
credenciamento, como orientador permanente, os professores Samuel Valença e 
Leandro M. Alves (para orientar aluna de doutorado e de mestrado. Esta última 
juntamente com prof. Jorge Tributino). O pedido do professor Rafael Ferreira Dantas 
para orientar dissertação de mestrado tendo o prof. Floriano como co-orientador não 
foi aprovado e sugere-se que Prof. Floriano seja o orientador principal e o Prof. Rafael 
seja co-orientador. Os pedidos de co-orientação feitos pelos professores 
Floriano/Rafael, Núbia/Mônica e Patricia Fernandes/Adélia foram todos aprovados; 4) 
Assuntos gerais: 4.1) Implementação das bolsas disponíveis: ficou decidido que a 
implementação das bolsas será imediata e, caso o primeiro colocado tenha algum 
impedimento para o recebimento imediato da bolsa, a mesma será indicada ao 
segundo colocado; 4.2) Novos professores credenciados: ficou decidido que, se os 
alunos inscritos e a serem orientados pelos professores Samuel Valença e Leandro 
Alves, não forem aprovados na seleção, os professores não serão credenciados na PG e 
se decidirem indicar novo aluno em seleção futura, estes professores estarão 
automaticamente aceitos, não sendo necessário que solicitem novo credenciamento; 
4.3) Parecer da comissão de recredenciamento do corpo docente da PG: a 
coordenadora relatou/leu a ata final da comissão de recredenciamento onde há 
indicação para descredenciamento da profa. Valéria M.N. Cunha. A CD encaminha ser 
favorável ao parecer emitido e encaminhará esta sugestão à comissão plena da PG. Em 
anexo a esta ata está o parecer da comissão de recredenciamento. Nada mais havendo 
a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia 
arquivada no PPGFQM. 

 

  

François G. Noel  

Lidia M. Lima  

Newton G. Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Thais B. S. Giorno  
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Em reunião realizada no dia vinte e três de Maio de 2016, no auditório do Programa de 
Pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal, reuniu-se comissão composta 
pelos professores Denise Pires de Carvalho (Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho/UFRJ), Jerson Lima Silva (Instituto de Bioquímica Médica/UFRJ), Vítor Francisco 
Ferreira (Instituto de Química/UFF) para avaliarem o corpo docente da PG em processo 
de recredenciamento instituído pela coordenação do mesmo. Foram avaliados todos 
os professores, permanentes e colaboradores, do programa. Incluindo-se aqueles 
bolsistas do CNPq e/ou JCNE ou CNE/FAPERJ.  

Análise dos professores colaboradores:  
1) Pela coordenação do programa foi informado que os professores Marília Zaluar 
Guimarães e Didier Salmon não solicitaram recredenciamento ficando entendido 
assim, que ambos serão retirados da listagem de professores colaboradores. No caso 
do professor Didier, que orienta um aluno de doutorado, este vinculo permanecerá 
somente até a defesa da tese do aluno;  
2) Professora Gilda A. Neves: jovem professora, em estágio de pós-doutoramento no 
exterior (iniciado em Fevereiro/2016). A comissão alertou para o fato da professora ter 
2 alunos sob sua orientação direta, mesmo sendo colaboradora e estando no exterior. 
A comissão sugere que o Programa não aceite mais alunos a serem indicados por esta 
professora até seu regresso do pós-doutoramento; 
3) Professora Valéria do Monti Nascimento Cunha: a análise dos dados enviados 
mostra que a professora mantém baixo número de publicações, sendo quase a 
totalidade destes em colaboração com outros grupos do programa. Não fica 
evidenciada nas publicações uma liderança de grupo visto que nenhum dos artigos 
publicados consta a professora como primeira ou última autoria. Também foi 
evidenciado que a professora não orienta alunos há 1 ano, pelo menos. A comissão 
sugere o não recredenciamento da professora. 
 
Análise dos professores permanentes:  
1) Todos os dados enviados foram avaliados e a comissão entende que todos os 
professores permanentes devem ser recredenciados. Entretanto, alerta para alguns 
pontos que consideram importantes e são avaliados pela CAPES anualmente: 
a) Quase metade do corpo docente permanente orienta somente UM aluno; 
b) Baixo número de publicações com discentes, apesar de alguns professores terem 
um maior número de artigos publicados o que sugere colaborações fora do Programa. 
 Não tendo mais a tratar, a comissão encerrou seus trabalhos. 
 
Denise Pires de Carvalho 
Jerson Lima Silva  
Vítor Francisco Ferreira 
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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 dois de Junho de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto M. Fraga, a representante dos discentes, Thais B. S. 
Giorno, e a secretária da PG, Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) 
Informes: não houve; 2) Aprovação de banca para exame de conhecimentos gerais. 
Aluno: Josenildo Segundo Chaves de Araújo. Orientador: Profs. Gisele Zapata-Sudo e 
Roberto Takashi Sudo. Título do Projeto de Doutorado: Avaliação farmacológica de 
novos compostos sulfonilhidrazônicos em modelo animal de diabetes tipo 1. Título 
proposto do Exame: Jakinibs: novas possibilidades e estratégias terapêuticas para 
doenças inflamatórias e autoimunes Data Prevista: 27/6/2016. Horário:13h30 hs. 
Banca proposta: Lídia Moreira Lima (PPGFQM/ICB), Valéria do Monti Nascimento 
Cunha (PPGFQM/ICB), Maria Letícia de Castro Barbosa (Faculdade de Farmácia/UFRJ): 
aprovada; 3) Aprovação de banca para exame de conhecimentos gerais. aluno: 
Janaina de Barros Figueiredo. Orientadores: Josiane Sabbadini Neves e Claudia Farias 
Benjamim. Título do Projeto de Doutorado: Papel do receptor NLRP6 na cicatrização de 
lesão infectada por S. aureus. Título proposto do Exame: Perspectivas para o 
tratamento da Doença de Parkinson: Novas estratégias terapeuticas restauradoras. 
Data: 14/07/2016. Banca proposta: Paulo de Assis Melo(PPGFQM/ICB), Ricardo Reis 
(PGCBB?IBCCF), Marilia Guimarães (PPGFQM/ICB): aprovada; 4) Aprovação de banca 
para exame de conhecimentos gerais. Aluno: Fabiana Sélos Guerra. Orientador: 
Patricia Dias Fernandes. Co-orientador: Claudia Mermelstein. Título do Projeto de 
Doutorado: Análise da migração celular pela depleção do colesterol membranar de 
células tumorais de mama. Título proposto do Exame: Transporte axonal e seu 
envolvimento nas doenças neurodegenerativas. Data: 19/07/2016. Banca proposta: 
Newton G. de Castro (PPGFQM/ICB), João R. L. Menezes (PCM/UFRJ), Sandra König 
(PCM/ICB): aprovada; 5) Aprovação de banca de tese de doutorado. Aluno: Paula 
Alvarenga Borges. Orientadores: Dr. Paulo de Assis Melo/Sabrina Calil Elias. Título da 
Tese: Lesão cutânea induzida por Bothrops jararacussu: tratamento com heparina. 
Data: 20/07/16. Banca Proposta: Lucienne da Silva Lara Morcillo (PPGFQM/ICB), 
Ângela Castro de Resende (UERJ), Juan Manuel Pineiro Maceira. Suplentes: Suplente 
interno e revisor: Josiane Sabbadini Neves, Suplente externo: Dr. Felipe Leite de 
Oliveira: aprovado; 6) Aprovação de banca de dissertação de Mestrado. Aluno: Thiago 
Wilson Rodrigues da Costa. Orientadoras: Luzineide Wanderley Tinoco e Josélia 
Alencar Lima. Título: Avaliação de Alcalóides Indólicos na Neuroinflamação Associada a 
Doença de Alzheimer. Data: 21/07/2016. Banca proposta: Newton Gonçalves de Castro 
(PPGFQM/ICB), Fernanda Carla Ferreira de Brito (PGCC/UFF), Marsen Garcia Pinto 
Coelho (PG Biociências/UERJ). Suplentes: interno: Josiane Sabbadini Neves 
(PPGFQM/ICB), externo e revisor: Bernadete Pereira da Silva (PGQPN/UFRJ): aprovado; 
7) Resultado da seleção à bolsa PNPD: comissão composta pelos professores José 
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Garcia Abreu (PCM/UFRJ), Claudia Mermelstein (PCM/UFRJ) e Pedro Pasciutti 
(IBCCF/UFRJ) listou, em ordem de prioridades, os alunos: Raquel de Oliveira Lopes, 
Allan Kardec Nogueira de Alencar, Rogar Omar Araújo Montoya, Katharinne Ingrid 
Moraes de Carvalho, Carlos Eduardo da Silva Monteiro, Carlos Frederico Lima 
Gonçalves e Graciele Silva Rocha. Sendo a Sra. Raquel O. Lopes a indicada para receber 
a bolsa PDSE; 8) Resultado da seleção à bolsa FAPERJ/nota 10-mestrado: comissão 
composta pelas professoras Claudia Mermelstein (PCM/UFRJ) e Claudia Rezende 
(IQ/UFRJ) listou, em ordem de prioridade, os alunos Priscila Rodrigues de Oliveira 
Feijó, Ramon Guerra de Oliveira e Felipe de Siqueira Neves. Sendo a Sra. Priscila a 
indicada a receber a bolsa FAPERJ/nota 10 de mestrado; 9) Assuntos gerais: não 
houve. Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, 
que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Patricia Dias Fernandes  

Thais B. S. Giorno  
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Em reunião realizada no dia vinte e três de Maio de 2016, no auditório do Programa de 
Pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal, reuniu-se comissão composta 
pelos professores Denise Pires de Carvalho (Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho/UFRJ), Jerson Lima Silva (Instituto de Bioquímica Médica/UFRJ), Vítor Francisco 
Ferreira (Instituto de Química/UFF) para avaliarem o corpo docente da PG em processo 
de recredenciamento instituído pela coordenação do mesmo. Foram avaliados todos 
os professores, permanentes e colaboradores, do programa. Incluindo-se aqueles 
bolsistas do CNPq e/ou JCNE ou CNE/FAPERJ.  

Análise dos professores colaboradores:  
1) Pela coordenação do programa foi informado que os professores Marília Zaluar 
Guimarães e Didier Salmon não solicitaram recredenciamento ficando entendido 
assim, que ambos serão retirados da listagem de professores colaboradores. No caso 
do professor Didier, que orienta um aluno de doutorado, este vinculo permanecerá 
somente até a defesa da tese do aluno;  
2) Professora Gilda A. Neves: jovem professora, em estágio de pós-doutoramento no 
exterior (iniciado em Fevereiro/2016). A comissão alertou para o fato da professora ter 
2 alunos sob sua orientação direta, mesmo sendo colaboradora e estando no exterior. 
A comissão sugere que o Programa não aceite mais alunos a serem indicados por esta 
professora até seu regresso do pós-doutoramento; 
3) Professora Valéria do Monti Nascimento Cunha: a análise dos dados enviados 
mostra que a professora mantém baixo número de publicações, sendo quase a 
totalidade destes em colaboração com outros grupos do programa. Não fica 
evidenciada nas publicações uma liderança de grupo visto que nenhum dos artigos 
publicados consta a professora como primeira ou última autoria. Também foi 
evidenciado que a professora não orienta alunos há 1 ano, pelo menos. A comissão 
sugere o não recredenciamento da professora. 
 
Análise dos professores permanentes:  
1) Todos os dados enviados foram avaliados e a comissão entende que todos os 
professores permanentes devem ser recredenciados. Entretanto, alerta para alguns 
pontos que consideram importantes e são avaliados pela CAPES anualmente: 
a) Quase metade do corpo docente permanente orienta somente UM aluno; 
b) Baixo número de publicações com discentes, apesar de alguns professores terem 
um maior número de artigos publicados o que sugere colaborações fora do Programa. 
 Não tendo mais a tratar, a comissão encerrou seus trabalhos. 
 
Denise Pires de Carvalho 
Jerson Lima Silva  
Vítor Francisco Ferreira 
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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 de Julho de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto M. Fraga, Luis Eduardo M. Quintas, a representante 
dos discentes, Thais B. S. Giorno, e a secretária da PG, Dayane Lopes. Foram discutidos 
os seguintes assuntos: 1) Informes: 1.1) Recursos PROAP: a coordenação informou 
que foram recebidos: consumo: R$ 11.618,60, serviços: R$ 11.618,60, passagens: R$ 
5.809,30; 1.2) Recursos PNPD: foi disponibilizado R$ 1.200,00 como taxa de bancada 
da bolsa PNPD; 1.3) Bolsas disponíveis: foi informado pela coordenação que até 
Setembro serão liberadas 02 bolsas de mestrado decorrentes de defesa de dissertação 
da aluna Ísis e de implementação de bolsa nota 10 para aluna Priscila. Para 
Fevereiro/2017 a previsão é de liberação de 2 bolsas de doutorado e 1 de mestrado. 
No momento a PG tem disponíveis: 5 bolsas de mestrado e 0 de doutorado. Ficou 
decidida a abertura de edital de seleção extraordinária (a ocorrer em Outubro) para a 
ocupação das bolsas que ficarão livres após as implementações aos alunos aprovados 
na seleção de Julho. Na próxima seleção não será permitido pedido de novos 
credenciamentos, alunos terão que comprovar, na inscrição, já terem colado grau; 2) 
Aprovação de banca avaliadora de dissertação de mestrado. Aluna: Isis Nem de 
Oliveira Souza. Orientadora: Gilda Angela Neves. Título: Avaliação farmacológica de 
novos derivados análogos da donepezila candidatos a fármacos para o tratamento da 
doença de Alzheimer. Data: 21/09/2016. Banca proposta: Ana Luisa P. Miranda, Gisele 
Fazzioni Passos (PPGCF/FF/UFRJ), Adressa Bernardi (FIOCRUZ). Suplentes: Interno: 
Claudia Lucia Martins Silva (PPGFQM/UFRJ), Externo: Claudia Pinto Figueiredo. 
(PPGCF/FF/UFRJ). Revisor: Jorge L.M. Tributino. PPGFQM/UFRJ: Aprovada; 3) 
Aprovação de banca avaliadora de Exame de Conhecimentos Gerais. Aluno: Fernando 
Chagas Patrão Neto. Orientador: Paulo de Assis Melo. Título do Projeto de Doutorado: 
Estudo do efeito da dexametasona e do extrato de Eclipta próstata na lesão tecidual e 
resposta inflamatória à diferentes venenos crotalídeos. Título proposto do Exame: O 
papel da sirrulina 6 no oncometabolismo. Data: 06/09/2016. Banca proposta: Lucienne 
da Silva Lara Morcillo (PPGFQM/UFRJ), Robson de Queiroz Monteiro 
(PGBioqMed/UFRJ), Tereza Sollero Claudio-da-Silva (ICB/UFRJ): Aprovada; 4) 
Aprovação de banca avaliadora de Projeto de Tese de Doutorado. Aluna: Bruna Maria 
Castro Salomão Quaresma. Orientadores: François G. Noel e Claudia L.M. Silva. Título: 
Caracterização do mecanismo de ação moléculas do LDT5, candidato a fármaco multi-
alvo para o tratamento da Hiperplasia Prostática Benigna. Data: 06/09/2016. Banca 
proposta: Newton G. Castro. (PPGFQM/UFRJ), Clarissa Maya M. Monteiro (Biologia 
Celular e Molecular/IOC/Fiocruz), João Alfredo de Moraes (ICB/UFRJ): Aprovada; 5) 
Aprovação de banca avaliadora de Exame de Conhecimentos Gerais. Aluno: Gina de 
Castro Couto. Orientador: Newton Gonçalves de Castro. Título do Projeto de 
Doutorado: Efeito da Interação entre Receptores GABAA e Receptores Nicotínicos do 
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subtipo α7 no hipocampo de ratos. Título proposto do Exame: Neurofarmacologia da 
Ketamina: do Anestésico ao Antidepressivo. Data: 14/09/2016. Banca proposta: 
Cláudia Lucia Martins da Silva (PPGFQM/UFRJ), Julia Helena Rosauro Clarke 
(PPGCF/UFRJ), Paulo de Assis Melo (PPGFQM/UFRJ): aprovada; 6) Aprovação de banca 
avaliadora de Projeto de Tese de Doutorado. Aluno: Jhonatha da Mota Teixeira Cruz. 
Orientadores: Paulo de Assis Melo e Luis Eduardo M. Quintas. Título do Projeto: 
Neutralização dos efeitos in vitro e in vivo do veneno de Apis mellifera: 
Desenvolvimento de soro antiapílico. Data: 1ª semana de Setembro. Banca proposta: 
Lucienne da Silva Lara Morcillo (PPGFQM/UFRJ), Jorge Luiz Mendonça Tributino 
(PPGFQM/UFRJ), Robson de Queiroz Monteiro (PGBioqMed/UFRJ): Aprovada; 7) 
Reaproveitamento de créditos do mestrado em FQM da aluna Ananssa Maíra dos 
Santos Silva: aprovado; 8) Pedido de prorrogação de prazo para defesa de doutorado. 
Aluno Ciro Gonçalves e Sá. Orientador: Carlos Alberto Manssour Fraga. Foi solicitada 
prorrogação para defesa até 31/10/2016 (4 meses): Aprovada; 9) Pedido de 
credenciamento do Prof. Robson da Costa (FF/UFRJ) para ser co-orientador da tese 
de doutorado da aluna Fabiana Chaves Dias: profa. Lidia argumentou que e contra a 
“manobra” de indicar co-orientador a posteriori da seleção de ingresso e depois da 
entrada do aluno pedir a inversão na orientação. Pedido aprovado na CD, mas será 
encaminhado para aprovação final pela comissão plena; 10) Assuntos gerais: 10.1) 
prof. Luis Eduardo sugeriu colocação de portas de vidro com chave nas prateleiras do 
auditório e nelas guardas as teses do programa. O prof. se dispôs a tomar a frente na 
escolha da empresa; 10.2) Suspensão das atividades durante as olimpíadas: ficou 
decidido que não serão realizadas nenhuma atividades da PG durante as olimpíadas e 
todas as apresentações que venceriam seus prazos em Agosto serão postergadas para 
Setembro. Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente 
ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Luis Eduardo M. Quintas  

Patricia Dias Fernandes  

Thais B. S. Giorno  
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Em reunião realizada no dia vinte e três de Maio de 2016, no auditório do Programa de 
Pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal, reuniu-se comissão composta 
pelos professores Denise Pires de Carvalho (Instituto de Biofísica Carlos Chagas 
Filho/UFRJ), Jerson Lima Silva (Instituto de Bioquímica Médica/UFRJ), Vítor Francisco 
Ferreira (Instituto de Química/UFF) para avaliarem o corpo docente da PG em processo 
de recredenciamento instituído pela coordenação do mesmo. Foram avaliados todos 
os professores, permanentes e colaboradores, do programa. Incluindo-se aqueles 
bolsistas do CNPq e/ou JCNE ou CNE/FAPERJ.  

Análise dos professores colaboradores:  
1) Pela coordenação do programa foi informado que os professores Marília Zaluar 
Guimarães e Didier Salmon não solicitaram recredenciamento ficando entendido 
assim, que ambos serão retirados da listagem de professores colaboradores. No caso 
do professor Didier, que orienta um aluno de doutorado, este vinculo permanecerá 
somente até a defesa da tese do aluno;  
2) Professora Gilda A. Neves: jovem professora, em estágio de pós-doutoramento no 
exterior (iniciado em Fevereiro/2016). A comissão alertou para o fato da professora ter 
2 alunos sob sua orientação direta, mesmo sendo colaboradora e estando no exterior. 
A comissão sugere que o Programa não aceite mais alunos a serem indicados por esta 
professora até seu regresso do pós-doutoramento; 
3) Professora Valéria do Monti Nascimento Cunha: a análise dos dados enviados 
mostra que a professora mantém baixo número de publicações, sendo quase a 
totalidade destes em colaboração com outros grupos do programa. Não fica 
evidenciada nas publicações uma liderança de grupo visto que nenhum dos artigos 
publicados consta a professora como primeira ou última autoria. Também foi 
evidenciado que a professora não orienta alunos há 1 ano, pelo menos. A comissão 
sugere o não recredenciamento da professora. 
 
Análise dos professores permanentes:  
1) Todos os dados enviados foram avaliados e a comissão entende que todos os 
professores permanentes devem ser recredenciados. Entretanto, alerta para alguns 
pontos que consideram importantes e são avaliados pela CAPES anualmente: 
a) Quase metade do corpo docente permanente orienta somente UM aluno; 
b) Baixo número de publicações com discentes, apesar de alguns professores terem 
um maior número de artigos publicados o que sugere colaborações fora do Programa. 
 Não tendo mais a tratar, a comissão encerrou seus trabalhos. 
 
Denise Pires de Carvalho 
Jerson Lima Silva  
Vítor Francisco Ferreira 
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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 três de Agosto de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto M. Fraga, Lidia M. Lima Newton G. Castro, a 
representante dos discentes, Thais B. S. Giorno, e a secretária da PG, Dayane Lopes. 
Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: a coordenação informou que 
parte da verba PROAP será utilizada para obras de melhorias na sala 19 e de 
recuperação no auditório Lauro Sollero; 2) Discussão do regulamento interno e 
normas da PG: a coordenação fez várias sugestões de alterações em ambos os 
documentos. Após ampla discussão ficou decidido que: 2.1) Atraso nos prazos: alunos 
que não cumprirem os prazos para exame de conhecimentos gerais, defesa de projeto 
de tese de doutorado e jornal de dados não poderão concorrer a quaisquer edital 
aberto pela PG (i.e., bolsa PDSE, bolsa nota 10/FAPERJ, auxílio a congresso, prêmio de 
melhor tese, etc). Assim, no início de cada semestre letivo a coordenação enviará mail 
ao aluno e orientador informando o prazo final para tal apresentação. No caso de não 
apresentação e falta de justificativa para pedido de prorrogação, a CD irá discutir a 
possibilidade de suspensão da bolsa. 2.2) Defesa de tese de doutorado: para aluno dar 
entrada no pedido de defesa da tese  passa a ser obrigatório para o aluno ter artigo 
publicado ou aceito, COMO 1º autor ou autoria compartilhada, em revista indexada e 
com qualis ≥ B2 pelo estrato CBII da CAPES; 2.3) futuros pedidos de credenciamento 
como prof. colaborador: serão consideradas as publicações dos últimos 5 anos. O 
proponente terá que ter, pelo menos, 2 artigos publicados em revista indexada e com 
qualis ≥ B2 pelo estrato CBII da CAPES, tendo sido primeiro ou último autor. Além 
disso: Para Mestrado: não há exigência de haver orientação prévia. Comprovar 
participar de equipes de projeto de pesquisa ou ser coordenador de projeto de 
pesquisa aprovado por agências de fomento; Para doutorado: comprovar co-
orientação ou orientação principal já concluída E ter projeto de pesquisa aprovado 
pelas agências de fomento, como coordenador; 2.4) Participação de pós-doutorandos: 
Poderão ser credenciados como co-orientador, à critério do orientador principal, para 
orientação de uma dissertação de mestrado. Será necessária comprovação de vínculo 
com o laboratório de pesquisa onde a dissertação está sendo desenvolvida e onde o 
pós-doutor desenvolve seu projeto; Poderão participar de bancas de jornal de dados, 
projeto de tese de doutorado, exame de conhecimentos gerais, dissertação de 
mestrado ou tese de doutorado. Nestas últimas duas situações serão avaliados de 
acordo com as normas do CEPEGuinho. Tais sugestões de alteração serão 
encaminhadas para a comissão plena para ser discutida/aprovada na próxima reunião 
e entrarão em vigor a partir da próxima seleção. Todos os alunos já inscritos serão 
informados das alterações. Aqueles que concordarem darão anuência por escrito, das 
novas regras a vigorarem para seus prazos; 3) Assuntos gerais: profa. Lidia sugeriu 
fazermos uma homenagem ao prof. Sérgio Henrique Ferreira (falecido recentemente). 
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Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, que, 
lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Lidia Moreira Lima  

Newtn G. Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Thais B. S. Giorno  
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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 quatorze de Agosto de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, foi 
realizada reunião ordinária, online, da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida 
pela Coordenadora do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os 
docentes, François G. Noel, Carlos Alberto M. Fraga, Luis Eduardo M. Quintas, a 
representante dos discentes, Thais B. S. Giorno, e a secretária da PG, Dayane Lopes. 
Foram discutidos os seguintes assuntos: 1)      Aprovação de banca avaliadora de 
projeto de tese de doutorado. Aluna: Ananssa Maíra dos Santos Silva. Orientador: 
Roberto Takashi Sudo. Título projeto: Reversão da disfunção ventricular esquerda e 
muscular esquelética pelo tratamento com inibidor da PDE5 e agonista do receptor da 
adenosina A2A em modelo de hipertensão arterial pulmonar em ratos. Data: 
22/09/2016. Banca proposta: Valéria M.N. Cunha (PPGFQM/ICB/UFRJ), Carlos Alberto 
Manssour Fraga (PPGFQM/ICB/UFRJ), José Hamilton Matheus Nascimento 
(IBCCF/UFRJ): aprovada; 2) Aprovação de banca avaliadora de projeto de tese de 
doutorado. Aluna: Gisele Barbosa. Orientadores: Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro e 
Lidia Moreira Lima. Título do Projeto: Desenho, identificação e otimização de novos 
protótipos a fármacos antiparasitários inibidores de MAPK de tripanossomatídeos. 
Data: 26/09/2016. Banca proposta: Luiz Eduardo Menezes Quintas 
(PPGFQM/ICB/UFRJ), Lucienne da Silva Lara Morcillo (PPGFQM/ICB/UFRJ), Maria de 
Nazaré Correia Soeiro: aprovada; 3) Edital bolsa PDSE: coordenação informou que 
somente um candidato se inscreveu para a seleção (aluno Josenildo Segundo). 
Entretanto, o aluno tem prazo até julho/2017 para defender a tese, portanto, não 
poderá utilizar 12 meses da bolsa; 4) Levantamento de disciplinas não oferecidas há 
mais de 2 anos: coordenação informa que as disciplinas abaixo não são oferecidas há 
mais de 3 anos. 

CÓDIGO DISCIPLINA ANO  PROFESSOR 

BMF778 TOP. ESP. QUIM. MED. I NO   

BMF779 TOP. ESP. QUIM. MED. II NO   

BMF780 TOP. ESP. QUIM. MED. III NO   

BMF737 TOP. ESP. QUIM. MED. IV NO   

BMF738 TOP. ESP. QUIM. MED. V NO   

BMF727 TOP. ESP. V NO   

BMF787 TEC. COMP.DES.DE FÁRMACOS NO   

BMF763 METODOLOGIA CIENTÍFICA NO   

BMF722 FARMACOGENÉTICA 2011-2 Rosane Vianna Jorge 

BMF744 FARMACODINÂMICA MOLECULAR 2010-2 François 

BMF748 SEM LAB DE FARMACO BIOQ MEC MUSC. 2008-1 Valéria do Monti 

BMF794 FARMACOLOGIA DA ACOP EXCITAÇÃO - CONC 2002-1 Roberto Takashi 

BMF709 PROC INFLAMATÓRIO:CITOCINAS E LIPÍDIOS 2009-1 Claudia Benjamim 

BMF770 MÉT DE ANÁLISE DA EST DE FÁRMACOS 2010-2 Manssour 

http://comp.des.de/
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BMF703 BIOESTATÍSTICA APLIC. A PESQUISA BÁSICA 2009-2 François 

BMF729 TREINAMENTO DIDÁTICO EM FARMACO 2011-2 Maria Eline Matheus 

BMF797 FARMACOLOGIA DAS CA2+ATPASES 2010-1 Valéria do Monti 

Ficou decidido que este assunto será tratado em futura reunião, com todos os 
membros da CD presentes; 5) Obra na sala 19:  coordenação informou que o ICB irá 
arcar com a obra de adaptação da sala 19; 6) Assuntos gerais: 6.1) gastos PROAP: 
empenho tem que ser feito até final de Outubro. Sugestão de compra de itens de 
limpeza para biotério e sacos de lixo infectante; 6.2) verba FAPERJ: sugestão de uso 
com recuperação do computador do Lauro Sollero e instalação na rede; instalação de 
portas de vidro (de correr, com chave, blindex) nas estantes do auditorio para 
arrumação dos livros e colocação em exposição das teses da PG (valor orçado R$ 
3.500,00), recuperação e colocação em funcionamento do antigo no-break (que estava 
ligado no antigo ultrafreezer) religado no ultrafreezer novo; compra de nobreak para 
ficar ligado no RT-PCR, compra de no-break para ficar ligado no FACs (o estabilizador 
atual é da josiane). Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a 
presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Lidia M. Lima  

Luis Eduardo M. Quintas  

Patricia Dias Fernandes  

Thais B. S. Giorno  
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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 de Julho de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto M. Fraga, Luis Eduardo M. Quintas, a representante 
dos discentes, Thais B. S. Giorno, e a secretária da PG, Dayane Lopes. Foram discutidos 
os seguintes assuntos: 1) Informes: não há; 2) Aprovação de banca avaliadora de 
projeto de Jornal de dados. Aluno: Ramon Guerra de Oliveira. Orientador: Carlos 
Alberto Manssour Fraga. Título do Projeto de Mestrado: Planejamento, síntese e 
avaliação farmacológica de novos inibidores de RHO A cinase (rock). Data: 29/09/2016. 
Banca proposta: Gisele Zapata Sudo (PPGFQM/UFRJ), Maria Letícia de Castro Barbosa 
(Faculdade de Farmácia/UFRJ): aprovada; 3) Aprovação de banca avaliadora de 
projeto de Jornal de dados. Aluno: Pedro de Sena Murteira Pinheiro. 
Orientador: Carlos Alberto Manssour Fraga. Título do Projeto de Mestrado: 
Caracterização teórica e experimental de interações de calcogênio intramoleculares 
em derivados N-acilhidrazônicos. Data: 30/09/2016. Banca proposta: François G. Noel 
(PPGFQM/UFRJ), Mauro Barbosa de Amorim (IPPN/UFRJ): aprovada; 4) Edital bolsa 
PDSE: candidato selecionado: coordenação informou que o candidato selecionado foi 
o Josenildo Segundo. O único a enviar documentação. Entretanto, como o mesmo tem 
que defender até julho/2017, a bolsa só será utilizada por 5 meses e a reitoria irá 
redistribuir a bolsa nos outros 7 meses restantes; 5) Levantamento de disciplinas não 
oferecidas há mais de 2 anos: ficou decidido que as disciplinas abaixo, cujos 
responsáveis eram prof. que não mais pertencem à PG serão imediatamente 
excluídas.a disciplina BMF787 será oferecida ao prof. Floriano coordenar, a BMF 770 
será oferecida à profa. Luzineide, a disciplina BMF 763 será solicitada ao prof. Eliezer 
que altere a ementa e a ofereça em 2017. As disciplinas de tópicos especiais ou tópicos 
especiais em química medicinal (I a V) serão convertidas nas disciplinas tópicos 
especiais em Farmacologia e Química Medicinal (I a III) 

CÓDIGO DISCIPLINA ULTIMO ANO 
OFERECIDA 

PROFESSOR 

BMF778 Top. Esp. Quim. Med. I NO   

BMF779 Top. Esp. Quim. Med. Ii NO   

BMF780 Top. Esp. Quim. Med. Iii NO   

BMF737 Top. Esp. Quim. Med. Iv NO   

BMF738 Top. Esp. Quim. Med. V NO   

BMF727 Top. Esp. V NO   
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BMF787 Tec. Comp.des.de fármacos NO   

BMF763 Metodologia científica NO   

BMF722 Farmacogenética 2011-2 Prof. Rosane Vianna 
Jorge 

BMF744 Farmacodinâmica molecular 2010-2 Prof. François 

BMF748 Sem lab de farmaco bioq mec 
musc. 

2008-1 Prof. Valéria do Monti 

BMF794 Farmacologia da acop excitação-
conc 

2002-1 Prof. Roberto Takashi 

BMF709 Proc inflamatório:citocinas e 
lipídios 

2009-1 Prof. Claudia F 
Benjamim 

BMF770 Métodos de análise da estrutura 
de fármacos 

2010-2 Prof. Manssour 

BMF703 Bioestatística aplic. a pesquisa 
básica 

2009-2 Prof. François 

BMF729 Treinamento didático em 
farmacologia 

2011-2 Prof. Maria Eline 
Matheus 

BMF797 Farmacologia das ca2+atpases 2010-1 Prof. Valéria do Monti 

6) Escolha de um nome para ser convidado para participar do simpósio do ICB: prof. 
manssour sugeriu o nome do prof. IJzerman, A.P (Leiden Academic Centre for Drug 
Research); 7) PROAP: coordenação informa que foi feito depósito adicional de R$ 
6.000,00 e, parte da verba será utilizada para compra de passagem para membro da 
banca da aluna Roberta Tesch, consertos no auditório lauro sollero e sala 19; 8) 
Assuntos gerais: não houve. Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, 
lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM. 

 

Carlos Alberto Manssour Fraga  

François G. Noel  

Patricia Dias Fernandes  

Thais B. S. Giorno  
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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 treze de Outubro de dois mil e dezesseis, 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, 
François G. Noel, Carlos Alberto M. Fraga, Luis Eduardo M. Quintas, Lidia M. Lima, a 
representante dos discentes, Thais B. S. Giorno, e a secretária da PG, Dayane Lopes. 
Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: 1.1) coordenação informou que o 
Prof. Pierre Sirois foi convidado para participar do simpósio do ICB e o mesmo aceitou. 
Prof. Manssour sugeriu que sua palestra seja sobre o desenvolvimento do composto R-
954 e a integração com a Indústria e o curso a ser ministrado para a PG seja algo sobre 
empreendedorismo; 1.2) foi informado que não se pode excluir ou extinguir disciplinas 
da PG pois algum aluno pode solicitar (tardiamente) o aproveitamento do crédito. 
Assim, todos os números das disciplinas criadas, mesmo as que nunca foram 
oferecidas, tem que permanecer. Entretanto, pode-se alterar titulo, ementa, etc. dessa 
forma, decidiu-se que serão mantidas/alteradas as disciplinas Tópicos especiais I, II e III 
e Tópicos especiais em Química Medicinal I, II e III, com carga horária de 15 horas; 1.3) 
coordenação informou que foi instalado um Split novo na sala 05; 2) Aprovação de 
banca avaliadora de projeto de Jornal de dados. aluno: Felipe de Siqueira Neves. 
Orientador: Ana Luisa Palhares de Miranda. Título do Projeto: Potencial antitrombótico 
e perfil fitoquímico de folhas de Tropaeolum majus L. (Tropaeolaceae). Data: 27/10. 
Banca proposta: 3) Aprovação de banca avaliadora de projeto de Jornal de dados. 
Aluno: Mayara Salles Souza do nascimento. Orientador: Carlos Alberto Manssour 
Fraga. Título do Projeto: Planejamento, síntese e avaliação biológica de novos 
derivados carboidrazonamidas candidatos  a protótipo tripanocida. Data: 20/10. Banca 
proposta: Luzineide Walderlei Tinoco (PPGFQM/ICB) e Alcione Silva de Carvalho 
(Fiocruz): aprovada; 4) Aprovação de banca avaliadora de projeto projeto de tese de 
doutorado. Aluno: Simone Oliveira da Rocha. Orientador: Didier Jean Jacques Salmon. 
Título do Projeto: Estudos dos domínios extracelulares flytrap de adenilato ciclase nas 
interações parasita-hospedeiro em Trypanossoma brucei: um desafio estruttural. Data: 
17/11 . Banca proposta: François Noel (PPGFQM/ICB), Fabio Ceneviva Lacerda Almeida 
(IBQMed/UFRJ) e Maríia Zaluar Guimarães (ICB/UFRJ): aprovada com alerta de que 
esta aluna está atrasada nos prazos. Foi sugerido encaminhar para prof. François cópia 
do projeto de tese encaminhado na seleção de ingresso; 5) Alterações normas: 
seleção em fluxo contínuo X semestral; fila: A coordenação argumentou que manter 
seleções em fluxo contínuo na medida em que surgirem bolsas afasta/reduz a 
possibilidade de novo credenciamentos de professores externos e a logística de 
organização do processo fica dificultada. Após deliberações a CD encaminhará para a 
comissão plena a indicação de seleções com formação de fila. Não houve mais 
nenhuma sugestão de alteração nas normas da PG. Dessa forma, as sugestões feitas 
serão encaminhadas para a CP para aprovação e implementação já a partir da próxima 
seleção; 6) Assuntos gerais: 6.1) Folder da PG: prof. Manssour sugeriu que um novo 
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folder da PG seja feito com atualizações das informações; 6.2) seleção extra: s profs. 
FGN, LEMQ e CAMF comporão a banca da seleção extra da PG que ocorrerá na 
próxima semana; 6.2) Edital PEC/CAPES: prof. Manssour informou que está aberto o 
edital, na CAPES e que por este podem-se inscrever alunos estrangeiros (América 
Latina). Nada mais havendo a tratar, eu, Patricia Dias Fernandes, lavro a presente ata, 
que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM. 
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