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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ  

Nos dias vinte e nove de Abril de dois mil e quinze  às nove horas e trinta minutos, foi 
realizada reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela nova 
Coordenadora do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes 
Carlos Alberto Manssour Fraga, Lídia Moreira Lima (nova  vice-coordenadora da PG), 
François G. Noel, Newton G. Castro, Thais Biondino Sardella (representante dos alunos) 
e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos : 1) Informes: A 
reunião iniciou sem informes. 2) Aprovação da Banca Examinadora de Dissertação de 
Mestrado da aluna Natasha Paixão da Silva. Orientadores: Luis Eduardo M. Quintas e 
François G. Noel. Banca sugerida: Profs. Suzana Guimarães Leitão (faculdade de 
Farmácia/UFRJ), Lucienne S.L. Morcillo (ICB/UFRJ), Leandro A.M. Barbos a (PG Ciências 
da Saúde/UFSJ), Valeria M.N. Cunha (revisora e suplente externa), Paulo de A. Melo 
(suplente interno. Banca aprovada; 3) Aprovação da Banca Examinadora de exame de 
conhecimentos gerais da aluna Aparecida M. Nazareth . Orientador: Newton G. 
Castro. Título da tese: Receptores nicotínicos em células do sistema imune: 
mecanismos de ativação e transdução imediata de sinal. Tema proposto para o exame 
é BDNF na fisiopatologia da depressão. Data proposta é 02/06/2015, 9hs. Banca 
proposta composta pelos profs Claudia P. Figueiredo (Faculdade de Farmácia/UFRJ), 
Ricardo A.M. Reis (IBCCF/UFRJ) e Luis E.M. Qui ntas (ICB/UFRJ). Banca aprovada; 4) 
Aprovação da Banca Examinadora de projeto de tese de doutorado da aluna Sabrina 
R. Gonsalvez. Orientador: Lucienne S.L. Morcillo e Marcelo E. Lamas. Título do projeto: 
O ácido lisofosfatídico associado ao pós-condicionamento isquêmico previne a 
diminuição da função dos rins de ratos Wistar submetidos ao processo de isquemia -
reperfusão  renal. Data proposta é 21/05/2015, 10hs. Banca proposta composta pelos 
profs. Luis E.M. Quintas (ICB/UFRJ), Christianne B. Melo (IBCCF/UFRJ) e Flavia R.S. Lima 
(ICB/UFRJ). Banca aprovada; 5) Pedido de prorrogação de prazo para defesa de tese 
de doutorado do aluno Marcos Monteiro Machado. Orientador: Paulo A. Melo. Aluno 
e orientador argumentaram que a tese está em fase final de redação e que este prazo 
será suficiente para o encerramento do trabalho. Pedido aprovado; 6) Solicitação de 
auxílio financeiro para ida a congressos.  Pedido feito pelos alunos Janaína B. 
Figueiredo para o 12th World Congress on Inflammation (8 a 12/08/2015), em 
Boston/EUA, Bruna M.C.S. Quaresma para o 16th Brazilian Meeting on Organic 
Synthesis (15 a 19/11/2015), em Búzios/RJ. Ambos pedidos foram negados por falt a de 
verbas disponíveis na PG; 7) Verba PROAP:  a coordenadora da PG informou que CAPES 
notificou os programas de que não há previsão de data para depósito da verba; 8) 
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Biotério da Farmacologia: reunião com decania e CONCEA:  François fez relato da 
reunião que ocorreu com a decana e Marcel e redigirá uma carta que a coordenação 
da Pg encaminhará ao prof. Takashi com o relato do que foi discutido; 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.  
 
 
 
 
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Lidia Moreira Lima  
Newton Gonçalves Castro  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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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 Maio de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos, foi realizada 
reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora 
do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Carlos Alberto 
Manssour Fraga, François G. Noel, Thais Biondino Sardella ( representante dos alunos) 
e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos : 1) Informes: A 
reunião iniciou sem informes. 2) Aprovação da Banca Examinadora de Projeto de tese 
de doutorado da aluna Priscilla Helen D’Almeida de Souza Santana. Orientadores: 
Newton G. Castro e Marília Z. Guimarães. Título do projeto: Bases celulares e 
moleculares do efeito canabinérgico da lipoxina A4. Data proposta: 25/05/2015, 16hs.  
Banca sugerida: Profs. Claudia F. Benjamim (IBCCF/UFRJ), João R.L. Men ezes (ICB/UFRJ) 
e François G. Noel (ICB/UFRJ). Banca aprovada ; 3) Aprovação da Banca Examinadora 
de exame de conhecimentos gerais do aluno Bruno Lemos Cons. Orientador: Paulo A. 
Melo. Título da tese: Avaliação do efeito de polianiontes na citotoxicidade aguda e 
regeneração após lesão induzida pela peçonha de Bothrops leucurus . Tema proposto 
para o exame é “Farmacologia dos antiangiogênicos tumorais”. Data proposta: 
26/05/2015, 14hs. Banca sugerida: Tereza Sollero-Claudio-da-Silva (ICB/UFRJ), Sabrina 
Calil Elias (Depto. Farmácia e Administração Farmacêutica, Faculdade de 
Farmácia/UFF) e Robson Q. Monteiro (IBqM/UFRJ). Banca aprovada ; 4) Solicitação da 
profa. Nubia Boechat para avaliação de aluno estrangeiro para cursar PhD : será 
solicitada à profa. N[ubia que encaminhe mais dados referentes ao pedido, i.e. edital 
do CNPq, se bolsa já foi aprovada, CD do candidato e enviar uma solicitação formal à 
CD. O candidato deverá passar por uma pré -seleção; 5) Marcação das datas para 
processo seletivo de ingresso no mest rado e doutorado: as datas decididas foram: 
pedido de credenciamento entre 25 e 29/05/2015, aprovação pela CD dos pedidos de 
credenciamento: 10/6, aprovação pela CP dos pedidos de credenciamento: 11/6, 
inscrições  de 18 a 24/6/2015, prova de seleção ao doutorado entre 1 a 3/7/2015 e 
prova de seleção ao mestrado entre 6 a 9/7/2015; 6) 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.  
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DELIBERATIVA DO PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL DA UFRJ  

No dia dez de Junho de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos, foi realizada 
reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora 
do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Carlos Alberto 
Manssour Fraga, François G. Noel, Thais Biondino Sardella ( representante dos alunos) 
e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos : 1) Informes: A 
reunião iniciou sem informes; 2) Prêmio Sérgio Henrique Ferreira de melhor tese de 
doutorado do programa. A profa. Patricia informou que, por erro da coordenação, 
houve erro na habilitação do formulário eletrônico para os alunos se inscreverem. 
Assim o prazo será reaberto. O único aluno inscrito o fez dentro do prazo estabelecido, 
mas a profa. Não conseguia visualizar o pedido . Assim, o pedido do aluno será avaliado 
por 3 consultores externos à PG. A CD também decidiu discutir futuramente critérios 
para as condições mínimas para os próximos concursos ; 3) Pedidos de 
credenciamento de professores para serem orientadores, para can didatos da 
próxima seleção: 3.1) Orientador: prof. Carlos Alberto Manssour Fraga solicita 
credenciamento do prof. Carlos Maurício R. Sant’Anna para ser co -orientador de 
dissertação de mestrado “caracterização teórica e experimental de interações de 
calcogênio em derivado N-acilhidrazônico agonista de receptores A2A; 3.2) Orientador: 
prof. Carlos Alberto Manssour Fraga  solicita credenciamento do prof. Edson Ferreira 
da Silva (Farmanguinhos) Sant’Anna para ser co -orientador de dissertação de mestrado  
“planejamento, síntese e avaliação biológica de novos derivados carboidrazonamidas 
candidatos a protótipos tripanocidas; 3.3) Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita 
credenciamento da profa. Monica Macedo Bastos (Fiocruz) para ser co -orientadora no 
projeto de doutorado “síntese de novos inibidores da enzima tirosina quinase 
derivados de isoniazida, para o tratamento de leucemia mieloide crônica; 3.4) 
Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita credenciamento da profa. Monica Macedo 
Bastos (Fiocruz) para ser co-orientadora no projeto de mestrado “síntese e avaliação 
biológica de novos antiproliferativos”; 3.5) Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita 
credenciamento do prof. Luiz Carlos da Silva Pinheiro (Fiocruz) para ser co -orientador 
no projeto de doutorado “síntese de novos derivados triazolopirimidina com potencial 
atividade anti-P. falciparum; 3.6) Orientadora: profa. Nubia Boechat solicita 
credenciamento da profa. Alcione Silva de Carvalho (Fiocruz) para ser co -orientadora 
no projeto de mestrado “síntese e avaliação tripanomicida de novos híbridos 
nitroimifazólicos; 3.7) Orientadora: Lucienne S.L. Morcillo solicita credenciamento do 
prof. Wagner Dias (IBCCF/UFRJ) para ser co -orientador no projeto de mestrado; 3.8) 
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Orientador: Prof. Newton G. Castro solicita credenciamento da profa. da Profa. Julieta 
Schachter (IBCCF-Xerém/UFRJ) para ser co-orientadora no projeto de doutorado 
“papel dos receptores colinérgicos na regulação da homeostase do ATP extracelular 
em macrófagos. TODOS os pedidos de credenciamento foram APROVADOS; 4) Pedido 
de aprovação de banca  de projeto de tese de doutorado  do aluno Fernando Patrão. 
Orientador: Paulo de Assis Melo. Título: estudo do efeito da dexametasona e do 
extrato de Eclipta prostrata na lesão tecidual e resposta inflamatória à diferentes 
venenos crotalídeos. Data proposta: 23/06/2015, 10hs. Banca sugerida: Alcides 
Monteiro da Silva (IPPN/UFRJ), Claudia F. benjamim (IBCCF/UFRJ) e Luciene S.L. 
Morcillo (ICB/UFRJ). Banca aprovada; 5) Pedido de aprovação de banca  de projeto  de 
tese de doutorado da aluna Gina de Castro Couto.  Orientador: Newton G. Castro. 
Título: efeito da interação entre receptores GABAa e receptores nicotínicos do subtipo 
alfa7 no hipocampo de ratos. Data proposta: 01/07/2015, 10hs. Banca sugerida: 
Claudia L.M. Silva (ICB/UFRJ), Julieta Schachter (IBCCF/UFRJ) e Paulo A. Melo 
(ICB/UFRJ). A comissão solicitou a troca no nome da profa. Julieta por outro professor 
entendendo que a profa está co-orientando aluna do doutorado com o prof. Newton e 
isso poderia caracterizar endogenia. Foi sugerido o nome do prof. Ricardo Melo Reis. 
Os outros nomes da banca foram aprovados; 6) Tomada de decisão a respeito da falta 
de cumprimento de prazo de exame de conhecimentos gerais pela aluna de 
doutorado Aparecida Marcelino de Nazareth: a coordenação informou que a aluna 
marcou a apresentação mas desmarcou 2 vezes e não comunicou à coordenação. 
Ficou decidido que a aluna será notificada por escrito para cumprir prazo de 10 dias 
para a apresentação do exame caso contrário poderá ter a bolsa suspensa; 7) tomada 
de decisão a respeito de encaminhamentos futuros sobre atrasos em prazos a serem 
cumpridos pelos alunos:  ficou decidido que os alunos serão avisados, quando 
estiverem com 1 mês de atraso no cumprimento dos prazos, após novos 30 dias 
receberão um segundo mail informando prazo de 1 semana para encaminhar pedido 
de aprovação de banca e data de defesa, caso contrário a bolsa será suspensa; 8) 
Solicitação da aluna de doutorado Priscilla H.D.S. Santana para troca de orientador:  
foi decidido que este ponto será discutido na próxima reunião; 9) Assuntos gerais: 9.1) 
Atividades didáticas:  ficou decidido que ao término do semestre TODAS as notas 
referentes à AD de TODOS os alunos inscritos OBRIGATORIAMENTE terão que ser 
lançadas. Os alunos não mais poderão terminar a disciplina no semestre seguinte. 
Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane Alves Lopes, lavro a presente ata, que, lida, foi 
aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM.  
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Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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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 quatro de Junho de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos, foi 
realizada reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela 
Coordenadora do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes 
Carlos Alberto Manssour Fraga, François  G. Noel, Thais Biondino Sardella 
(representante dos alunos) e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes 
assuntos: 1) Informes: Coordenação informou que verba PROAP terá 75% de corte. 
Ainda não foi depositada e não há previsão; 2) Pedido de aprovação de banca  de 
jornal de dados da aluna Thayssa Tavares da Silva Cunha.  Orientador: Carlos Alberto 
M. Fraga e François G. Noel. Título: identificação de novos ligantes de aldeído 
desidrogenase 2 (ALDH-2) para o tratamento da dependência à cocaína. Data 
proposta: 03/07/2015. Banca sugerida: Lucienne S.L. Morcillo (PPGFQM/ICB/UFRJ) e 
Carlos Maurício R. Sant’Anna (UFRRJ). Banca aprovada; 3) Pedido de aprovação de 
banca  de jornal de dados da aluna Mariana Manzano Rendeiro.  Orientador: Luiz E.M. 
Quintas. Título: avaliação farmacológica de marinobufagina e seus derivados: busca de 
protótipos com seletividade funcional sobre Na +/K+-ATPase. Data proposta: 
09/07/2015. Banca sugerida: Lucienne S.L. Morcillo (PPGFQM/ICB/UFRJ) e Carlos F.L. 
Fontes (IBqMed/UFRJ). Banca aprovada; 4) Pedido de aprovação de banca  de exame 
de conhecimentos gerais da aluna Aparecida Marcelino de Nazareth . Orientador: 
Newton G. Castro. Título do projeto da tese: receptores nicotínicos em células do 
sistema imune: mecanismo de ativação e transdução imediata do sinal. Título da 
palestra: o fator neurotrófico derivado do encéfalo (BDNF) na fisiopatologia da 
depressão maior. Banca sugerida: Paulo A. Melo (PPGFQM/ICB/UFRJ), Maria E. 
Matheus (ICB/UFRJ) e Mariana S. Silveira (IBCCF/UFRJ). Banca aprovada; 5) Pedido de 
aprovação de banca  de dissertação de mestrado do aluno Gilberto Augusto Teixeira 
Dalboni de Lima. Orientadores: Newton G. Castro e Jorge L.M. Tributino. Título: 
Implementação de modelo de isquemia cerebral em camundongos e propriedades 
neuroprotetoras de derivados do ácido anacárdico saturado . Data proposta: 
19/08/2015, 10hs. Banca sugerida: titulares: Robson Q. Monteiro  (IBqMed/UFRJ), Ana 
Luisa P. Miranda (Faculdade de Farmácia/UFRJ) e Fernanda Tovar Moll 
(PCM/ICB/UFRJ), suplentes: Luiz E.M. Quintas (PPGFQM/ICB/UFRJ) e Roberto J.C. 
Fonseca (ICB/UFRJ), revisor: Luiz E.M. Quintas (PPGFQM/ICB/UFRJ) . Banca aprovada; 
6) Pedido de aproveitamento de créditos da aluna Débora de Souza dos Santos 
Costa: cursou mestrado no IPPN e solicita a revalidação de todos os créditos; 7) 
Solicitação de troca de orientador feita pela aluna Priscilla Helena D’Almeida de 
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Souza Santana: ficou decidido que o assunto será discutido em reunião futura com a 
presença do atual orientador (prof. Newton).   Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane 
Alves Lopes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM.  
 
 
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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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 Julho de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos, foi realizada 
reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora 
do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Carlos Alberto 
Manssour Fraga, François G. Noel, Thais Biondino Sardella (representante dos alunos) 
e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos : 1) Informes: 
Coordenação informou que verba PROAP terá 75% de corte. Ainda não foi depositada 
e não há previsão; 2) Pedido de aprovação de banca  de dissertação de mestrado da 
aluna Liviane Dias de Azevedo. Orientadores: Núbia Boechat e Monica Macedo 
Bastos. Título: planejamento, síntese e avaliação biológica de novos análogos do 
imatinibe. Data proposta: 28/07/2015, 14hs. Banca sugerida: titulares: Lidia M. Lima 
(PPGFQM/ICB/UFRJ), Sabrina B. Ferreira (IQ/IFRJ)  e Jorge L.O. Domingos (IQ/UERJ). 
Suplentes: Patricia Dias Fernandes (PPGFQM/ICB/UFRJ) e Daniel T.G. Gonzaga 
(Farmanguinhos), revisor: Daniel T.G. Gonzaga. Após de liberação foi decidido solicitar 
às orientadoras carta de justificativa para profs, Sabrina e Jorge devido à baixa 
produtividade e trocar o suplente externo (Daniel Tadeu) visto que é pós -doutorando 
júnior e não apresenta experiência prévia;  3) Reprovação na prova de inglês do aluno 
Carlos Cândido: o aluno foi reprovado novamente na prova de inglês. A orientadora 
será avisada do resultado e o aluno terá 3 meses para se preparar e se submeter a 
nova seleção.  Será orientado a já encaminhar pedido de aprovação de banca da 
dissertação o de mestrado, ficando a defesa condicionada à aprovação da prova de 
inglês. 8) Assuntos gerais: 8.1) os formulários de ECG e projeto de tese serão alterados 
de forma a constar espaço para que a banca possa fazer uma ata; 8.2) todos os 
formulários de pedidos de aprovação de bancas serão alterados para ter espaço para 
serem inseridos os links para os lattes dos professores ; 8.3) Aluna da profa. Josiane 
será notificada que tem que fazer prova de proficiência em inglês para que possa 
defender tese de doutorado, pois a aluna ainda não foi aprovada na prova .  Nada mais 
havendo a tratar, eu, Dayane Alves Lopes, lavro a presente ata, que, lida, foi aprovada. 
Cópia arquivada no PPGFQM.  
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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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 Julho 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. Ficou decidido que a 
discussão será feita em próxima reunião; 3) Pedido de prorrogação de prazo para 
defesa de tese de doutorado da aluna Jessica Viana.  Orientadores: Claudia Lucia M. 
Silva e François G. Noel: foi solicitado extensão de 3 meses (até Outubro/2015) no 
prazo para defesa devido a problemas de saúde da aula. Prazo concedido;  3) Pedido de 
prorrogação de prazo para defesa de tese de doutorado do aluno Bruno Lemo Cons.  
Orientador: Paulo A. Melo: foi solicitado extensão de 2 meses (até Setembro/2015) no 
prazo de defesa para que o material escrito possa ser finalizado. Prazo conce dido; 4) 
Pedido de prorrogação de prazo para defesa de tese de doutorado do aluno Marcos 
M. Machado. Orientador: Paulo A. Melo: foi solicitado extensão de 45 dias (até meio 
de Outubro/2015) no prazo de defesa para que o material escrito possa ser finalizad o. 
Prazo concedido; 5) Pedido de prorrogação de prazo para defesa de tese de 
doutorado da aluna Luciana S. Amaral.  Orientador: Luis E.M. Quintas: foi solicitado 
extensão de 4 meses (até Novembro/2015) no prazo de defesa para que o material 
escrito possa ser finalizado visto que a aluna é funcionaria da prefeitura e seu tempo 
está menor para se dedicar à finalização do trabalho. Prazo concedido; 6) Pedido de 
aprovação de banca  de projeto de tese de doutorado da aluna Natália de Morais 
Cordeiro. Orientadora: Patricia Dias Fernandes. Título: Efeito anti -inflamatório do 
LASSBio-1524 e seus três derivados em modelos de inflamação crônica. Data proposta: 
01/09/2015, 14hs. Banca sugerida: Carlos A.M. Fraga (PPGFQM/ICB/UFRJ), Samuel 
Valença (PCM/ICB/UFRJ) e Patricia M.R. Silva (PPGFQM/ICB/UFRJ). Banca aprovada; 7) 
Pedido de aprovação de banca  de projeto de tese de doutorado da aluna Thais 
Biondino Sardella Giorno. Orientadora: Patricia Dias Fernandes. Título: Amidas de 
serotonina (C5HT) presentes no café: avaliação da atividade antinociceptiva e anti -
inflamatória. Data proposta: 01/09/2015, 10hs. Banca sugerida: Gilda A. Neves 
(PPGFQM/ICB/UFRJ), Claudia M. Rezende (IQ/UFRJ) e Robson da Costa (PG Ciências 
Farmacêuticas/Faculdade de Farmácia/UFRJ). Banca aprovada; 8) Pedido de 
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cancelamento/troca de orientação da aluna Bruna Quaresma.  Orientadora: Profa. 
Nubia Boechat. Em carta encaminhada à coordenação a profa. Nubia relata que a 
aluna teve problemas de relacionamento com a co-orientadora e que a situação se 
tornou insustentável. Em vista disso, de comum acordo, aluna/orientadora decidiram 
solicitar a troca do orientador da aluna em seu projeto de doutorado. A aluna já 
conversou com prof. François e um novo projeto foi proposto. Após deliberação foi 
decidido aprovar a troca de orientador entendendo que, como a aluna fez a seleção de 
ingresso ao doutorado há poucos meses, o projeto está no início e o prof. François 
entende que há viabilidade de término dentro do prazo; 9) Pedido de aprovação de 
banca de projeto de tese de doutorado da aluna Priscilla H.D.S. Santana.  Orientador: 
Paulo A. Melo. Título: avaliação da atividade antiofídica do extrato de Sphagneticola 
trilobata. Data proposta: 24/08/2015, 14hs. Banca sugerida: Carlos A.M. Fraga 
(PPGFQM/ICB/UFRJ), Luiz E.M. Quintas (PPGFQM/ICB/UFRJ) e Sabrina Calil Elias (UFF). 
Banca aprovada; 10) Pedido de aprovação de banca  examinadora de Jornal de Dados 
da aluna Patricia Félix Rolo Gonçalves. Orientadora: Gilda A. Neves. Título: ativação de 
receptores CD1 durante o desenvolvimento do sistema nervoso central de 
camundongos: investigação de alterações comportamentais e do sistema colinérgico 
relevantes para a esquizofrenia. Data proposta: 03/09/2015, 14hs. Banca sugerida: 
François G. Noel (PPGFQM/ICB/UFRJ), Ricardo A.M. Reis (IBCCF/UFRJ). Banca 
aprovada; 11) Pedido de aprovação de banca  de exame de conhecimentos gerais do 
aluno Ciro Gonçalves de Sá. Orientadora: Carlos A.M. Fraga. Título: Planejamento 
estrutural e síntese de novos derivados N -aril-piperazínicos candidatos a fármacos 
antipsicóticos. Data proposta: 28/08/2015, 14hs. Banca sugerida: Newton G. Castro 
(PPGFQM/ICB/UFRJ), Maria Letícia C. Barbosa (IFRJ) e Arthur Eugen Kummerle (UFRRJ). 
Banca aprovada; 12) Pedido de aprovação de banca  examinadora de Jornal de  Dados 
da aluna Glaucia Thompson. Orientadora: Josiane S. Neves. Título: liberação de redes 
extracelulares de DNA por neutrófilos humanos isolados em resposta ao fungo 
Histoplasma capsulatum  var. capsulatum. Data proposta: 28/08/2015, 10hs. Banca 
sugerida: Ana Luisa P. Miranda (PPGFQM/ICB/UFRJ), Célio Geraldo F. Lima 
(IBCCF/UFRJ). Banca aprovada; 13) Pedido de aprovação de banca  examinadora de 
Jornal de Dados do aluno Thiago Wilson Rodrigues da Costa. Orientadores: Angelo C. 
Pinto e Luzineide W. Tinoco. Título: avaliação farmacológica de alcaloides indólicos na 
neuroinflamação associada à doença de Alzheimer. Data proposta: 08/08/2015, 10hs. 
Banca sugerida: Lucienne S.L. Morcillo (PPGFQM/ICB/UFRJ), Marcelo Einicker Lamas 
(IBCCF/UFRJ). Após deliberação ficou decidido solicitar a troca do membro interno da 
banca por alguém da área de inflamação; 14) Solicitação de aproveitamento de 
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créditos do aluno Josenildo S.C. Araújo:  ficou decidido que a coordenação irá solicitar 
ao aluno que encaminhe uma carta indicando quais as disciplinas ele quer o 
reaproveitamento dos créditos; 15) bolsas disponíveis na PG:  coordenação informou 
que o curso está com 7 bolsas de mestrado sem terem sido implementadas; 16) Verba 
PROAP: coordenação informou que houve 75% de cortes. Os valores disponibilizados 
foram: consumo: R$ 11.400,00; passagens: E$ 5.700,00; serviços de terceiros/pessoa 
jurídica: R$ 11.400,00. Será feito pedido de empenho para aquisição de material de 
processamento de dados (cartuchos impressoras, et c), material para biotério (ração e 
maravalha), material de laboratório (luva, seringas, etc), conserto das máquinas de 
gelo e ar condicionados; 17) 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.  
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Lídia Moreira Lima  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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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 segui ntes 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 d outorado 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 se rá 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.  
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Lídia Moreira Lima  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
 



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 

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 Nasci mento 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: Titula res: 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 rec redenciamento 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 ir á 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 produtiv idade do 
CNPq. Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane Alves Lopes, lavro a presente ata, que, 
lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM.  
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Lídia Moreira Lima  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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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 sete de Outubro de dois mil e quinze às nove horas e trinta minutos, foi realizada 
reunião ordinária da Comissão Deliberativa do PPGFQM, presidida pela Coordenadora 
do Programa, Profa. Patricia Dias Fernandes. Presentes os docentes Carlos Alberto 
Manssour Fraga, François G. Noel, Thais Biondino Sardella (representante dos alunos) e 
a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os seguintes assuntos: 1) Informes: a 
coordenadora informou que o programa dispõe de 4 bolsas de mestrado (1 CNPq e 3 
CAPES) livres e nenhuma de doutorado; 2) Resultado da prova de inglês : os alunos 
Carlos Candido, felipe e Letícia foram aptos e a aluna Mayara não apta após a correção 
da prova. Decidiu-se aplicar a prova de inglês para TODOS os cadidatos, mesmo aqueles 
que fizeram a prova no curso de mestrado de nosso Programa. A nota da prova só será 
liberada após o resultado final, mas o resultado (apto ou não apto) poderá ser utilizado 
para subssidiar decisão da banca de entrevista. A data da prova de inglês para ingresso 
no programa foi marcada para o dia 17 de Fevereiro de 2016;  3) Pedido de aprovação 
de banca examinadora de dissertação de mestrado do aluno Carlos Candido Santos 
Junior. Orientadores: Nubia Boechat e Luiz Carlos da Silva Pinheiro . Síntese e atividade 
antimalárica de novos compostos híbridos . Data proposta: 13/11/2015, 10hs. Banca 
sugerida: Titulares: Carlos Alberto Manssour Fraga (PPGFQM/ICB/UFRJ), Mariana 
Conceição de Souza (FIOCRUZ) e Fernanda da Costa Santos Boechat (UFF); suplentes: 
Patricia dias Fernandes (PPGFQM/ICB/UFRJ) e David Rodrigues da Silva  (UFF); revisor: 
Alcione Silva de Carvalho. Banca aprovada; 4) Projeto FAPERJ/Apoio às PGs: a 
coordenadora informou que o projeto foi submetido e aguarda resultado; 5) Pedido de 
aproveitamento de créditos da aluna Fabiana Séllos Guerra: aprovado; 11) 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.  

Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Patricia Dias Fernandes  
Dayane Alves Lopes  
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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 dezoito de Novembro 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, Newton G. Castro, Thais Biondino 
Sardella (representante dos alunos) e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os 
seguintes assuntos: 1) Informes: não houve; 2) uso da verba PROAP: a coordenadora 
informou que conseguiu finalizar os empenhos com a verba liberada. Foram feitos 
empenhos em empresa de manutenção de ar condicionados (GranFrio), ração e 
maravalha (ICR) e compra de sacos de lixo infectantes ;  3) Verba ICB para biotérios: a 
coordenadora informou que ICB fez empenho de grande quantida de de ração e 
maravalha para manter os biotérios do Instituto até Abril/Maio. Foi decidido que o 
empenho feito junto à ICR só será utilizado quando a verba do ICB terminar ; 4) Discussão 
dos critérios para  recredenciamento dos professores da PG: após discussões foi 
deliberado que todos os professores, inclusive os bolsistas de pdodutividade, teverão 
solicitar recredenciamento. Será levado em conta na análise na análise do pedido: a 
quantidade de alunos orientador nos últimos 5 anos (2011 a 2015), inclu indo tempo de 
defesa; publicações dos orientados e sendo 1º autor e com vínculo com a 
tese/dissertação; recursos captados como coordenador e colaborador; número de 
trabalhos publicados vincuados à teses; 4) Home page da PG: coordenador ainformou 
que já estão no ar os editais da próxima seleção de ingresso ao mestrado e doutorado e 
corpo docente já esta atualizado; 5) Projeto OEA: enviar mail para a aluna selecionada 
(Carolina Escardó) com a lista dos professores credenciados, para que ela escolha aquele 
cujo projeto lhe interessa; 6) Assuntos gerais: 6.1) Bolsas disponpiveis:  coordenadora 
informou que para o ano de 2016, as bolsas disponíveis serão: mestrado: 8 bolsas para 
fevereiro e 1 para junho; doutorado: 3 bolsas para fevereiro, 1 bolsa para maio e 1 bo lsa 
para agosto. Nada mais havendo a tratar, eu, Dayane Alves Lopes, lavro a presente ata, 
que, lida, foi aprovada. Cópia arquivada no PPGFQM.  

Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Newton G. Castro  
Patricia Dias Fernandes  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Dayane Alves Lopes  
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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 Dezembro 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, Newton G. Castro, Thais Biondino 
Sardella (representante dos alunos) e a secretária Dayane Lopes. Foram discutidos os 
seguintes assuntos: 1) Informes: não houve; 2) Aprovação de banca de tese de 
doutorado do aluno Bruno Lemo Cons. Orientador: Paulo A. Melo. Título: Inibição da 
atividade do veneno de Bothrops leucurus por polianiontes e pelo soro antibotrópico. 
Data proposta: 14/01/2016, 10hs. Banca proposta: titulares: Newton G. Castro 
(PPGFQM/UFRJ), Emerson Z. Arruda (UFJF), Sabrina C. Elias (UFF), suplentes: Claudia F. 
Benjamim (IBCCF/UFRJ), Jorge L. M. Tributino (PPGFQM/UFRJ). Revisor: Jorge L. M. 
Tributino (PPGFQM/UFRJ): aprovada; 3) Aprovação de banca de tese de doutorado do 
aluno Allan Kardec N. Alencar.  Orientador: Gisele Z. 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: 29/01/2016, 10hs. Banca proposta: 
titulares: Carlos Alberto M. Fraga (PPGFQM/UFRJ), Pat ricia M.R. Silva (PPGFQM/UFRJ), 
José Eduardo Frieger (InCor-HCFM/USP), suplentes: José Hamilton M. Nascimento 
(IBCCF/UFRJ), Valéria M.N. Cunha (PPGFQM/UFRJ): aprovada; 4) Aprovação de banca 
de dissertação de mestrado da aluna Patricia Felix Rolo GOnçalves.  Orientador: Gilda 
A. Neves. Título: Ativação de receptores canabinoides durante o desenvolvimento do 
sistema nervoso central de camundongos: investigação de alterações comportamentais 
e do sistema colinérgico relevantes para a esquizofrenia. Data proposta : 28/03/2016, 
14hs. Banca proposta: titulares: François G. Noel (PPGFQM/UFRJ), Olavo Bohere Amaral 
(IBqM/UFRJ), João R.L. Menezes (PCM/UFRJ), suplentes: Julia H.R.Clarke (IBCCF/UFRJ), 
Marília Z. Guimarães (PPGFQM/UFRJ). Revisor: Claudia L.M. Silva (PPGFQM/UFRJ): 
aprovada; 5) Aprovação de banca de tese de doutorado da aluna Thais Emanuelle 
Tavares Pompeu. Orientador: François G. Noel. Título: Identificação de novos 
candidatos a fármacos e de novos alvos farmacológicos para o tratamento da disfunção 
cardíaca. Data proposta: 26/02/2016, 10hs. Banca proposta: titulares: Newton G. Castro 
(PPGFQM/UFRJ), Ricardo A.M. Reis (IBCCF/UFRJ), Jaline C. Campos (FMRP/USP), 
suplentes: Rogério Panizzutti (PCM/UFRJ), Marilia Z. Guimarães (PPGFQM/UFRJ). 
Revisor: Marilia Z. Guimarães: aprovada; 6) Aprovação de nomes para simpósio 
comemorativo dos 50 anos da SBFTE: foram sugeridos os profs. Luke O’Neil (Trinity 
College Dublin), Ad Ijzerman (Leiden Academic Centre for Drug Research): estes 
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professors serão convidados; 7) Processo re revalidação de diploma de doutorado em 
farmacologia. Interessada: Patricia Gomes Caldas: o processo foi encaminhado para a 
profa. Lidia relatar; 8) Aluna de convênio OEA: início. Linha de pesquisa/grupo, regras 
para atividade didática:  a aluna indicou interesse na linha de pesquisa do prof. Floriano. 
Não foi deliberado como proceder no caso da disciplina atividade didática. Este assunto 
será retornado em reunião futura da CD; 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.  

 
Carlos Alberto Manssour Fraga  
François Germain Noel  
Newton G. Castro  
Patricia Dias Fernandes  
Thais Biondino Sardella Giorno  
Dayane Alves Lopes  

 


