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

GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

No dia quatroze de Janeiro de dois mil e dezesseis às treze horas, foi realizada reunião 

ordinária da Comissão Plena do PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa, 

Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Carlos A.M. Fraga, Claudia L. M. 

Silva, Eliezer J. Barreiro, François G. Noel, Gilda A. Neves, Luciene S.L. Morcillo, Lidia M. 

Lima, Luiz E.M. Quintas, Marco A. Martins, Newton G. Castro, Valéria M.N. Cunha e  

representante dos discentes, Thais B.S. Giorno. Foram discutidos os seguintes 

assuntos: 1) Informes: coordenação informa 1.1) Retiro da PG: que o evento foi 

considerado um sucesso. Em termos percentuais houve muitos mais alunos do nosso 

Programa do que os do PCM; 1.2) sala multiusuários: sala 19 já está em uso e com o 

microscópio de imagem de cálcio em funcionamento. A empresa dará um curso para 

uso do novo equipamento de RT-PCR. No momento oportuno os alunos serão 

informados; 1.3) Edital FAPERJ/apoio às PGs: foi aprovado em Dezembro, mas a verba 

não foi depositada ainda; 1.4) site da PG: está totalmente no ar e terá atualizações 

mensais até o mês de Julho/2016; 1.5) Seleção de ingresso ao M/D: lembra que 

haverá prova de inglês para todos os candidatos e esta prova ocorrerá antes da 

seleção. Prof. Eliezer alertou que esta data poderá ser prejudicial aos candidatos ao 

doutorado de fora do Rio, visto que terão que chegar na cidade dias antes da 

seleção/entrevista. A coordenação se comprometeu de alterar estas datas a partir da 

próxima seleção; 1.6) Disponibilidade de bolsas: existem 7 bolsas de mestrado e 4 de 

doutorado disponíveis para a seleção de Fevereiro/2016; 1.7) Prêmio SHF de melhor 

tese do programa: ficou decidido que TODAS as teses defendidas ao longo do ano 

serão automaticamente concorrentes. A CD escolherá uma comissão externa para a 

escolha da melhor tese. O aluno deverá incluir um memorial de 1 pagina dando razão 

porque acha que seu trabalho é importante. Será feito um documento onde o aluno 

assinará informando que concorda em participar do prêmio. Os itens que serão 

levados em conta no momento da análise serão: indicação, pelo aluno, da maior 

contribuição cientifica e/ou tecnológica do seu trabalho, tempo de defesa e produção 

associada à tese; 1.8) Prêmio Gilberto Velho de Melhor Tese/2014: o programa não 

concorreu porque não houve tese escolhida como melhor; 1.9) Prazo final para oferta 

de disciplinas: alerta que o prazo se encerra no dia 15/2; 1.10) Prazo para envio de 

dados: solicita que enviem os dados no prazo; 2) Pedidos de credenciamento: 2.1) 

como colaborador: profa. Gilda Neves para orientação de doutorado e Prof. Newton 

como co-orientador e para orientação de mestrado:  
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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.  

 

 

Alcione S. Carvalho  

Ana L.P. Miranda  

Carlos Alberto Manssour Fraga  

Claudia L. M. Silva  

Eliezer J. Barreiro  

Floriano S. Paes  

François Germain Noel  

Gilda A. Neves  

Jorge L.M. Tributino  

Lídia Moreira Lima  

Luiz E.M. Quintas  

Marco A. Martins  

Monica M. Bastos  

Newton G. Castro  

Patricia Dias Fernandes  

Patricia M.R.S. Martins  

Patrícia F. Rolo  

Thais Biondino Sardella Giorno  

Valéria M.N. Cunha  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

No dia nove de Junho de dois mil e dezesseis às treze horas, foi realizada reunião 

ordinária da Comissão Plena do PPGFQM, presidida pela Coordenadora do Programa, 

Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Ana Luisa Palhares de Miranda, 

Claudia L. M. Silva, Eliezer J. Barreiro, Floriano Paes Silva Junior, François G. Noel, Lidia 

M. Lima, Luiz E.M. Quintas, Marco A. Martins, Newton G. Castro, Núbia Boechat, 

Patricia M. R. S. Martins, Valéria M.N. Cunha e representantes discentes, Patricia Félix 

R. Gonçalves e Thais B.S. Giorno. Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: 

1.1) sala multiusuários: o equipamento de RT-PCR já foi instalado e já está em 

funcionamento. O prof. Luiz Eduardo é o responsável e divulgará as normas de 

utilização; 2) situação atual das bolsas da PG: coordenação informa que a CAPES 

cortou 3 cotas de bolsas de mestrado do programa e que não há previsão de 

devolução destas cotas; 3) Relatório Sucupira/2016 ano base 2015: foi informado que 

o relatório foi entregue no prazo; 4) Resultado/parecer da comissão de avaliação de 

recredenciamento do corpo docente da PG: a coordenação informou que a comissão 

foi composta pelos professores Denise Pires (IBCCF), Jerson Silva (IBqMed) e Vitor 

Ferreira (UFF). Após leitura da ata final emitida pela comissão (em anexo a esta ata) foi 

aberto à discussão sobre o parecer final e a coordenação informou que a comissão 

deliberativa da PG foi favorável ao parecer da comissão sugerindo sua aprovação 

integral. A profa. Valéria M.N. Cunha pediu a palavra para ler pedido de recurso que a 

mesma fez. Após discussão a plenária indicou formação de comissão interna a ser 

composta pelos professores François G. Noel e Carlos Alberto Manssour Fraga, 

juntamente com a coordenadora da PG, para analisarem o pedido de recurso da profa. 

Valéria e emitirem novo parecer; 5) aprovação dos pedidos de credenciamento no 

Programa par a próxima seleção de ingresso: a coordenação encaminhou os pedidos 

de credenciamento com a respectiva indicação da CD. Após discussões ficou decidido 

que: 5.1) pedido prof. Samuel Valença para ser professor permanente: aprovado. 

Entretanto, seu credenciamento só será completado se o aluno for aprovado na 

seleção de ingresso. Em caso negativo, em próxima seleção seu credenciamento estará 

previamente aprovado; 5.2) prof. Leandro M. Alves para ser professor permanente de 

tese de doutorado: não aprovado o pedido para ser permanente. Foi aprovado seu 

credenciamento como professor colaborador; 5.3) prof. Leandro M. Alves para ser 

professor permanente de dissertação de mestrado com prof. Jorge Tributino como 

co-orientador: não aprovado o pedido para ser permanente. Foi aprovado seu 

credenciamento como professor colaborador e sendo prof. Jorge como co-orientador; 
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5.4) prof. Rafael Ferreira Dantas para ser professor colaborador de dissertação de 

mestrado com prof. Floriano como co-orientador: não aprovado. Foi indicado o prof. 

Floriano ser o orientador principal e o prof. Rafael como co-orientador; 6) início das 

discussões sobre alteração no regulamento/normas: foi decidido que a comissão 

deliberativa iniciará as discussões e encaminhará à plena as sugestões de alterações 

nas normas da PG. Prof. Eliezer sugeriu que no último ano do quadriênio não seja feito 

credenciamento de novos professores. Também foram sugeridos criação de critérios 

para co-orientadores, rediscussão da possibilidade de co-orientador X 2º orientador, 

inserção de obrigatoriedade de alunos de doutorado só defenderem tese com um 

artigo publicado e discussão de um plano diretor para a PG; 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.  

 

 

Ana L.P. Miranda  

Claudia L. M. Silva  

Eliezer J. Barreiro  

Floriano S. Paes  

François Germain Noel  

Lídia Moreira Lima  

Luiz E.M. Quintas  

Marco A. Martins  

Newton G. Castro  

Núbia Boechat  

Patricia Dias Fernandes  

Patricia M.R.S. Martins  

Patrícia F. Rolo  

Thais Biondino Sardella Giorno  

Valéria M.N. Cunha  
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ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE RECREDENCIAMENTO 

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 PLENA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ 

No dia dezessete de Novembro de dois mil e dezesseis às treze horas, foi realizada 

reunião ordinária da Comissão Plena do PPGFQM, presidida pela Coordenadora do 

Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Ana Luisa Palhares de 

Miranda, Floriano Paes Silva Junior, Josiane Sabbadini Neves, Leandro Miranda-Alves, 

Lidia M. Lima, Lucienne da Silva Lara Morcillo, Luis Eduardo Menezes Quintas, Luzinede 

Wanderley Tinoco, Núbia Boechat, e representante discente, Thais B.S. Giorno. Foram 

discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: 1.1) sala multiusuários: o equipamento 

de RT-PCR já foi instalado e já está em funcionamento; 2) Alteração no 

regulamento/normas: 2.1) Cumprimento dos prazos para jornal de dados, projeto de 

tese de doutorado e exame de conhecimentos gerais: no início de cada semestre a 

coordenação lembrará, por mail, a todos os alunos/orientadores destas disciplinas do 

prazo para apresentação. O atraso resultará em não permitir que o aluno concorra a 

bolsa PDSE, FAPERJ/nota 10 ou qualquer outra situação (p. ex., ajuda de custo) da PG 

que possa favorecer os alunos; 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) Para 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: a) 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; b) 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: a) 

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; b) 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: todos os itens aprovados. Votos contrários à exigência de 

defesa de tese com artigo aceito ou publicado: Lucienne e Josiane; 
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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.  

 

 

Ana L.P. Miranda  

Floriano S. Paes  

Josiane Sabbadini Neves  

Leandro Miranda-Alves  

Lídia Moreira Lima  

Lucienne da Silva Lara Morcillo  

Luiz E.M. Quintas  

Luzinede Wanderley Tinoco  

Núbia Boechat  

Patricia Dias Fernandes  

Thais Biondino Sardella Giorno  

 


