
ATA DA 126ª REUNIÃO DO CONSELHO  DELIBERATIVO DO 
INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 
12 horas, no Auditório Leopoldo de Meis, teve início a reunião do 
Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram os Professores 
Mário Alberto C. da S. Neto, Russolina Zingali, Vivian Rumjanek, 
Fabio Ceneviva L. de Almeida, José Roberto M. Fernandes, 
Hatisaburo Masuda, Claudio Masuda, Antonio Galina, Sônia 
Vasconcelos, Fernando Palhano, Marcelo Fantappié,  Robson 
Monteiro, Georgia Correa Atella, Eunice Bernal, Joana de Angelis 
e Rubens de Morais Nascimento - Representante dos Servidores 
Técnicos e Administrativos, e Samir Pereira, Representante dos 
alunos de Pós-Graduação. Havendo quorum, a Profa. Russolina, 
Diretora do Instituto, com a presença do Vice-Diretor  Prof. Fabio 
Ceneviva, iniciou a reunião com os seguintes informes: 1 – 
Apresentação da Nova Direção. Após breve explanação, 
agradeceu a presença e apoio de todos e ao Prof. Mario em 
especial. Em seguida, solicitou que as Diretorias façam 
propostas/metas para o ano de 2015. Pedindo a palavra, o Prof. 
Masuda solicitou que priorizassem os programas dentro das metas 
propostas. Dando prosseguimento, a Diretora fez um breve 
esclarecimento sobre a obra do Fronteiras, o término da licitação 
do telhado, a revisão dos projetos e sobre a verba que foi 
aprovado pela FINEP, mas ainda não foi disponibilizada. Em 
seguida, a Profa. Georgia avisou que o calendário encerrará dia 18 
de julho próximo. Dando prosseguimento, o Diretor do Instituto 
passou para os itens de pauta a serem apreciados e 
homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) 

Aprovação do Calendário das Reuniões do Conselho Deliberativo 
do ano de 2015 que foi aprovado por unanimidade; (2) ACKTECH 
– Com a palavra, o Prof. Mario Alberto apresentou ao plenário a 
lista de pagamentos efetuados pelos docentes à Empresa e sobre 
a pesquisa realizada no Instituto a respeito das manifestações 
positivas e/ou negativas em relação aos serviços realizados. 
Dando prosseguimento, fez um breve relato sobre os serviços 
executados pela Empresa Acktech nos últimos 06 meses: 1 - 
Quadro Inicial: Nobreak com defeito; Sem backup dos dados; 
Servidores sem espelhamento de disco ou com o espelhamento 
fora do ar; Desktops antigos sendo utilizados como servidores de 
produção; Sistemas dos servidores muito antigos e sem suporte 
dos desenvolvedores; 2 - Tarefas Executadas: Organização do 



cabeamento do CPD; Instalação de nobreak para os servidores e 
dispositivos de rede; Substituição dos computadores (desktops 
antigos) responsáveis pela Internet por um roteador profissional 
(equipamento emprestado pela Acktech); Substituição do servidor 
de e-mails que funcionava em um desktop antigo por um servidor 
mais potente e confiável; Reinstalação do sistema de e-mail que 
estava com sistema muito desatualizado e implementação de uma 
nova interface de webmail (mais moderna) em paralelo a interface 
antiga (Open webmail); Instalação de storage de dados e 
configuração de backup automático; Organização lógica dos 
roteadores dos laboratórios. Todos os equipamentos dos 
laboratórios tiveram as configurações refeitas de forma que caso 
aconteça um problema interno no laboratório, como uma máquina 
contaminada, não afete a todo Instituto; Suporte contínuo a 
máquinas e redes com problemas; Administração dos servidores. 
Atualização dos sistemas, criação de contas e etc.; 3 - Próximos 
Passos (Sugestões): Reinstalação do servidor de páginas; 

Instalação de um servidor de arquivos para ser utilizado pelos 
laboratórios do Instituto (necessita a aquisição de um servidor); 
Acompanhamento do serviço de reestruturação física a ser 
executado por uma empresa contratada; Continuação no suporte 
aos laboratórios e servidores. Em seguida, ficou decidido pelo 
Conselho a continuidade da Empresa ACHTECH por mais seis 
meses. Pedindo a palavra, a Servidora Joana de Angelis solicitou 
que no próximo processo de avaliação da Empresa ACKTECH, os 
técnicos administrativos, integrantes do corpo social da unidade e, 
usuários dos serviços prestados pela referida empresa no seu 
fazer cotidiano, sejam incluídos e possam dar 
contribuições/opiniões; (3) Pedido de Afastamento do País do Prof. 
Mario Alberto, para participação no Encontro da American Society 
of Biochemistry and Molecular Biology,  e da Reunião Científica na 
Harvard Medical School, Boston, USA, no período de 24/03 à  
01/04/2015; (4) Pedido de Afastamento do País da Profa. Georgia 
Atella, para participação no Encontro da American Society of 
Biochemistry and Molecular Biology e para Reunião Científica na 
Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston, USA, no 
período de 24/03 à  01/04/2015; (5) Pedido de Afastamento no 
país do Prof. José Ricardo Murari Pires, para participação em 
Banca Examinadora de Concurso para Professor Adjunto, na 
UFMG, no período de 16 a 20 de março de 2015; (6) Pedido de 
Afastamento no país da Profa. Monica Santos de Freitas, para 
participação em Banca Examinadora de Concurso para Professor 
Adjunto, na UFMG, no período de 16 a 20 de março de 2015; (7) 



Pedido de Afastamento do País da servidora Lilian Soares da 
Cunha para participação em Congresso, em Medelin, Colômbia, no 
período de 24/05 a 30/05 de 2015. Todos os pedidos de 
afastamentos foram aprovados por unanimidade; (8) Processo da 
Coordenação de Graduação para ser aprovado no Conselho 
Deliberativo: 23079.053191/2014-16 – Dispensa de disciplina: 
Willy Vitoria Benfica. O pedido de dispensa de disciplina foi 
aprovado por unanimidade.   Antes de finalizar a reunião, o Prof. 
Masuda pediu a palavra e agradeceu ao Prof. Mario pelos 8 anos 
na Direção do Instituto, pela ajuda e dedicação à Instituição apesar 
das dificuldades que ele enfrentou. E, nada mais havendo a 
acrescentar, a reunião foi encerrada às 13h40min, tendo sido a 
presente ata lavrada por mim, Mônica F. de Araujo Cunha. 

 
 
  
 


