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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 31 DE OUTUBRO DE 2019
Às Dez horas do trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove,
na sala E45, situada no Bloco E, 1º andar, do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, realizou-se a terceira reunião ordinária, do ano corrente, da
Comissão Plena corpo deliberativo do Programa de Pesquisa em Desenvolvimento de
Fármacos (PPDF), que foi presidida pela Coordenadora do Programa: Professora Lídia
Moreira Lima. Estiveram presentes os Professores: Eliezer J. Barreiro, François Noel, Gilda
Neves, João Alfredo de Moraes, Josiane Neves, Leandro Miranda, Luís Eduardo Quintas,
Newton Castro, Marco Aurélio Martins, Patrícia Dias, Patrícia Martins, e o representante
discente Tadeu Montagnoli. A Coordenadora iniciou a reunião para a discussão da seguinte
pauta: 1) Informes; 2) Avaliação CAPES; 3) Solicitação de colaborador voluntário da
Professora Gisele Zapata-Sudo. Em informes a Coordenadora solicitou a Professora Patrícia
Dias que informasse os presentes sobre gastos relativos aos recursos PROAP do PPGFQM e
sobre projeto PRINT. Após discussão foi sugerido a apresentação anual de planilha de
receitas e despesas do PPGFQM. A professora informou ainda sobre a situação de bolsas do
Programa. No momento, dois estudantes aguardam implementação de bolsa CAPES de
doutorado e mestrado, respectivamente. Foi solicitado pelos presentes a divulgação de
planilha com as missões de estudo e trabalho previstas no projeto PRINT. Breve informe
sobre o “II International Symposium on Pharmacology and Medicinal Chemistry” foi
realizado, destacando as dificuldades de obtenção de patrocínios. Em seguida iniciou-se a
discussão do segundo item de Pauta. A coordenadora fez apresentação sobre o perfil da área
CB2 e sobre a nova ficha de avaliação da CAPES, discutidos em âmbito do seminário de meio
termo realizado na sede da CAPES, nos dias 22 e 23 de agosto do ano corrente. Ressaltando
o caráter multidimensional do novo processo de avaliação, com foco na Qualidade, e a
necessidade de repensar o curso através de planejamento estratégico de curto, médio e
longo prazo, encaminhou proposta para criação de três grupos de trabalho (GT) para discutir
e propor as alterações necessárias no PPGFQM, a fim de atender plenamente e de forma
inovadora as três dimensões propostas na nova ficha de avaliação, a saber: 1) proposta do
Programa; 2) formação; 3) impacto na sociedade. Esclareceu que em reunião prévia do corpo
Deliberativo do PPGFQM, foram sugeridos os nomes dos Professores Eliezer, Patrícia Dias e
Josiane para presidirem os GTs sobre proposta do Programa; formação e impacto na
sociedade, respectivamente. Em seguida, sugeriu que cada GT fosse composto por 3
docentes e 1 representante discente. Após discussão, os GTs tiveram sua formação
concluída, conforme relatado a seguir. GT1: Eliezer, François, Marco Aurélio e João. GT2:
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Patrícia Dias, Luís Quintas e Gilga. GT3: Josiane, Patrícia Martins
e Newton. A representação discente em cada

GT será posteriormente definida e informada pelo representante discente Tadeu
Montagnoli. O trabalho realizado pelos GTs deverá ser finalizado em 06 de dezembro e a
proposta resultante enviada para os membros da Comissão Plena do PPGFQM para ciência
e posterior discussão em reunião Plenária, agendada para 09 de dezembro de 2019. Por fim,
foi discutido o último item de pauta. A coordenadora relatou a importância para o PPGFQM
de ter a Professora Gisele Zapata-Sudo como colaboradora voluntária, leu a solicitação e o
plano de trabalho encaminhados pela docente. Em seguida fez leitura do parecer favorável
ao pleito emitido pela Professora Sandra Hass, Coordenadora do Programa de PósGraduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).
Após discussão o pedido foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos para
discussão a reunião foi encerrada as treze horas e vinte minutos. E eu, Lídia Moreira Lima
lavrei a presente ata, que após lida, será aprovada pelos membros da Comissão Plena do
PPGFQM presentes na reunião.

