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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 NOVE DE DEZEMBRO DE 

2019 

Às dez horas do nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, na sala anexa 

do anfiteatro Hélio Fraga, situada no Bloco K, 2º andar, do Centro de Ciências da Saúde, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou-se a reunião extraordinária da Comissão 

Plena do corpo deliberativo do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Química 

Medicinal (PPGFQM), que foi presidida pela Coordenadora do Programa: Professora Lídia 

Moreira Lima. Estiveram presentes os Professores: Ana Luiza Palhares de Miranda, Carlos 

Alberto Manssour Fraga, Cláudia Lucia Martins, Eliezer J. Barreiro, François Noel, Gisele 

Zapara Sudo, João Alfredo de Moraes, Josiane Neves, Lucienne Morcillo, Luís Eduardo 

Quintas, Newton Castro, Paulo Melo e Patrícia Dias Fernandes; além do representante 

discente Tadeu Montagnoli. A Coordenadora iniciou a reunião para a discussão do ponto 

único de pauta: Perfil e pontos para as duas vagas COTAV setorizadas em 1. Farmacologia 

básica e aplicada ao desenvolvimento de fármacos; 2. Farmacologia e Química Medicinal. A 

coordenadora iniciou solicitando relato dos Coordenadores dos Programas de Graduação 

em Farmacologia, Pesquisa em Desenvolvimento de Fármacos e Farmacologia da Inflamação 

sobre a posição discutida e aprovada sobre o assunto nas comissões deliberativas de tais 

Programas. Após ampla discussão foi encaminhado para votação as seguintes propostas de 

perfis. Proposta 1: Setorização 1-Perfil: Pesquisa em farmacologia básica ou aplicada a 

descoberta de fármacos, com capacidade de atuar em disciplinas de farmacologia na 

graduação e orientar na pós-graduação. Setorização 2-Perfil: Pesquisa em farmacologia ou 

química medicinal, com capacidade de atuar em disciplinas de farmacologia na graduação e 

orientar na pós-graduação. Proposta 2.  Setorização 1-Perfil: Pesquisa em farmacologia 

básica ou aplicada a descoberta de fármacos, com capacidade de atuar em disciplinas de 

farmacologia na graduação e orientar na pós-graduação. Setorização 2-Perfil: Pesquisa em 

química medicinal, com capacidade de atuar em disciplinas de farmacologia na graduação e 

orientar na pós-graduação. Após votação a proposta 2 foi vencedora com 8 votos favoráveis, 

5 contrários e 1 abstenção. Quanto aos pontos para o concurso foi acordado que a 

Coordenação do PPGFQM enviaria sua proposta por email para análise e discussão pelo 

corpo docente do Programa, para ajustes eventuais e posterior envio a Diretoria Adjunta de 

Pesquisa e Pós-Graduação do ICB. Não havendo mais assuntos para discussão a reunião foi 

encerrada as treze horas e trinta 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.  


