
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PLENA DO PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA E QUÍMICA MEDICINAL (PPGFQM) 

DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM DOZE DE JANEIRO DE 

2021 

Às quinze horas do décimo segundo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e 

um, por videoconferência, realizou-se a reunião Comissão Plena do corpo deliberativo 

do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química Medicinal (PPGFQM), 

presidida pela Coordenadora do Programa: Professora Lídia Moreira Lima. 

Estiveram presentes os Professores: Ana Luisa Miranda, Carlos Alberto Manssour 

Fraga, Claudia Lucia Martins Silva, Floriano Silva Junior, François Germain Noel, 

Gilda Neves, Gisele Zapata Sudo, João Alfredo de Moraes, Lucienne da Silva Lara 

Morcillo, Luis Quintas, Luzineide Tinoco, Marco Aurélio, Mayara Romanelli, Newton 

Castro, Patricia Dias, Patricia Martins, Paulo Assis Melo, os discentes Heber Tolomeu e 

Mayara Amorim (que compuseram o GT de reestruturação das disciplinas), e o 

representante discente Tadeu Montagnoli. A Coordenadora iniciou a reunião pelos 

Informes. 1. Informes. 1.1. Seleção de Mestrado e Doutorado em 2021.1. Para 

concessão imediata, o Programa possui uma bolsa de Doutorado e três de Mestrado. 1.2. 

Bolsa PNPD (duas bolsistas: Tatiana Paula T. Ferreira e Fabiana Sélos Guerra). A 

doutora Fabiana ainda consta como bolsista, apesar de ter ultrapassado o tempo de bolsa 

acordado em CP (24 meses) porque, durante a pandemia, a CAPES não permitiu a 

mudança de bolsistas. O Programa se engajará num novo edital, em abril, o que 

permitirá a realização de tal mudança. 1.3. Calendário 2021-1 (resolução CONSUNI nº 

28, 10/12/20). Período de inscrição em disciplinas começa em 17 de abril. Ressalta-se 

que todos os docentes sigam rigorosamente o calendário acadêmico oficial da PR2. A 

secretaria enviará o link para um formulário compartilhado do Google para que cada 

docente preencha uma tabela com as disciplinas ofertadas e seus respectivos dados. A 

referida tabela compartilhada foi criada para resolver uma demanda antiga do 

PPGFQM: evitar a sobreposição de disciplinas. Portanto, no ato do preenchimento, os 

docentes devem ficar atentos às disciplinas já disponíveis na tabela. 1.4. I Simpósio de 

Acompanhamento de Egressos (I SIMPEG) do PPGFQM. Organizadores: Manuella 

Lanzetti (Presidente), Lucienne Morcillo, François Noël e Tadeu Montagnolli. Data: 08 

e 09 de fevereiro, das 18 às 20h, totalmente online. 1.5. PROAP 2020 (em torno de 

R$39000,00). A verba foi usada para comprar material de limpeza necessário para uso 

no biotério. É informado que, no presente momento, as compras não são mais realizadas 

pelo Setor de Compras do ICB. As solicitações do PPGFQM foram encaminhadas à 

UASG centralizada no Instituto de Biologia. 1.6. Plataforma Sucupira. A janela para 

preenchimento se dará entre 1º de janeiro e 23 de março. Será criado um template para 

coletar as informações necessárias e também serão realizados pedidos personalizados 

para docentes específicos. 1.7. Suspensão da contabilização de defesas. A Reitoria 

informou que o CEPG suspenderá a resolução CEPG nº 03/2020, onde consta o tempo 

de contabilização para as defesas. Discentes com tempo de defesa terminado antes de 14 

de março de 2020 deverão solicitar prorrogação via processo no SEI (caso do estudante 



Renan Amphilophio Fernandes). Alunos com defesa posterior a 14 de março terão que 

somar 60 dias ao número de dias entre 14 de março e o prazo de sua defesa original. Os 

detalhes foram enviados por e-mail para todo o corpo docente do PPGFQM no mesmo 

dia. As dúvidas deverão ser sanadas com a PR2. 2. Pedido de credenciamento 

(encerrado em 4 de janeiro). 2.1. Jaqueline Soares da Silva (Pós-Doc) – co-orientar a 

dissertação da estudante Bianca dos Santos Carlos. 2.2. Thais Biondino Sardella (Pós-

Doc) – co-orientar a dissertação do estudante Jean Felipe da Silva. Os pareceristas 

externos: Vinicius de Frias Carvalho (IOC, Fiocruz); Adriane Todeschini (IBCCF, 

UFRJ) e Lidilhone Hamerski (IPPN, UFRJ) foram: favoráveis às co-orientações 

solicitadas. Os pareceres foram inicialmente discutidos na CD de 11/01/2021, que 

recomendou a aprovação para ser discutida na reunião da CP. A comissão plena (CP) 

ouviu a relatoria e após discussão, aprovou os pleitos de coorientação. 3. Alterações no 

elenco de disciplinas do PPGFQM (Portaria nº 4818, de 09 de julho de 2020). A 

comissão foi presidida pelo Prof. Carlos Manssour, e formada por Profª Lídia Moreira 

Lima, Patricia Dias Fernandes, Gilda Angela Neves, e os representantes discentes, 

Heber Victor e Mayara Amorim, ambos doutorandos. A discussão teve os seguintes 

pontos-chave. 1) Redução de carga horária. 2) Equilibrar a oferta de disciplinas de 

Farmacologia e de Química Medicinal. 3) Assegurar formação interdisciplinar. 4) 

Acabar com a oferta de seminários de laboratórios como disciplinas. 5) Criar a 

disciplina de Seminários Internacionais. 6) Formalizar colaborações para ofertas de 

disciplinas multicêntricas ou interinstitucionais em empreendedorismo (já existente via 

FF e CCS). 7) Redefinir disciplinas obrigatórias e eletivas. Após uma longa e detalhada 

discussão da proposta, a CP aceitou, por unanimidade, a proposta geral encaminhada 

pelo GT. Sobre a exclusão dos seminários de laboratório, como proposto pela comissão, 

11 foram favoráveis e 2 desfavoráveis, com nenhuma abstenção. Quanto à criação da 

disciplina seminários do PPGFQM, em substituição ao seminário de centro, 13 foram 

favoráveis, com nenhuma abstenção. Não havendo mais assuntos para discussão a 

reunião foi encerrada às treze horas e trinta minutos. E eu, Felipe Carvalho Novaes, 

lavrei a presente ata, que após lida, será aprovada pelos membros da Comissão Plena do 

PPGFQM presentes na reunião. 


