
ATA DA 129ª 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 tres dias do mês de junho 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  Russolina Zingali, Fabio Ceneviva L. de Almeida, Paulo 
Antonio S. Mourão, Pedro L. de Oliveira, José Roberto M. Fernandes, 
Claudio Masuda, Antonio Galina, Julio Mignaco, Andrea Cheble, 
Andre Marco de O. Gomes, Patrícia Alvarenga, Fernando Palhano, 
Marcelo Fantappié, Robson Monteiro, Mariana Sá Pereira, Mauro 
Pavão, Sergio T. Ferreira, Diretora Adjunta Administrativa Carmen 
Amaral e Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos, 
Eunice Bernal e Joana de Angelis. Havendo quorum, a Profa. 
Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião com os seguintes 
informes: 1 – Produtor Cultural. A Profa. Russolina falou da 
necessidade de um produtor cultural para integrar ao quadro de 
servidores do Instituto, tendo em vista a realização de eventos 
internos  e externos, que são realizados, como por exemplo, 
Seminários Sr. Dino, e que poderiam ser realizados por esse 
profissional qualificado. Dando prosseguimento, a Diretora do 
Instituto passou para os itens de pauta a serem apreciados e 
homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) 

Apresentação do PDI, pelo Prof. Fabio Almeida. O Professor 
apresentou o Plano de Desenvolvimento Institucional, demonstrando 
o roteiro inicial para construção do referido plano. Fase 1 – Criar 
comissão do PDI; Fase 2 - Prospectar ideias novas, através de 
entrevistas individuais com professores, estudantes e funcionários – 
criar formulário de entrevistas; Fase 3 - Prospectar ideias novas 
através de entrevistas individuais com Diretores de Unidades afins; 
Fase 4 - Criar Diretoria de Avaliação Permanente do PDI; Fase 5- 
Escrever PDI e submetê-lo as Diretorias do IBqM: Pesquisa, Pós-
Graduação, Graduação, Extensão e Administração; Fase 6-
Submeter PDI a consultorias com pesquisadores e gestores 
experientes; Fase 7- Submeter PDI aos Programas do IBqM; Fase 
8- Submeter PDI a consulta por parte dos docentes, funcionários e 
alunos através de um Workshop; Fase 9- Submeter PDI a discussão 
em Conselho Deliberativo. Conselhos extraordinários PDI; Fase 10- 
Aprovação em Conselho Deliberativo; Fase 11- Relatório Anual da 
Diretoria de Avaliação Permanente com Base no PDI com 
reavaliação de metas; Em seguida, foram aprovadas no Conselho as 



primeiras duas fases da estratégia para confecção do PDI: Fase 1 – 
Criação da comissão do PDI, composta pelos Servidores Prof. 
Marcos Sorgine, Prof. Olavo  Amaral e a servidora técnica 
administrativa Monika Marins; Fase 2- Prospectar ideias novas 
através de entrevistas individuais com professores, estudantes e 
funcionários – criar formulário de entrevistas. Logo após, a TAE 
Joana de Angelis falou que, tendo inserido um servidor técnico 
administrativo na comissão, agora todo corpo social se sente, de 
fato, de forma completa, fazendo parte desse processo. 2) Endosso 
do pedido de Emerência do Prof. Vivaldo Moura Neto que foi 
aprovado pelo Conselho. Parecer do Prof. Franklin Rumjanek: “A 

primeira impressão que se tem sobre o Professor Vivaldo Moura Neto é um entusiasmo 

muito grande por todos os assuntos acadêmicos, quer envolvam a pesquisa científica 

quer envolvam  o ensino ou outras questões da vida universitária. Essa atitude 

extrovertida do Professor Vivaldo aliada a uma clara liderança fez com que seus 

interesses previsivelmente transbordassem e estabelecessem variadas interações com 

seus pares de outras instituições de pesquisa e ensino, nacionais e internacionais. Essa 

extensa rede, inevitavelmente, abrangeu o Programa de Oncobiologia e os 

pesquisadores do Instituto de Bioquímica Médica, por meio de projetos de colaboração 

amplamente consolidados. É precisamente a constatação dessa valiosa relação, que tem 

por base a  convergência de ideias acadêmicas, que nos levam a aplaudir a iniciativa de 

propor a Emerência do Prof. Vivaldo. Portanto, atuando como porta voz do corpo 

docente do IBqM, tenho a honra e o prazer de endossar esta merecida comenda”; 3) 
Pedido de técnico para o Biotério de Barbeiros. Solicitação aprovada 
pelos docentes do Programa de Biologia Molecular e Biotecnologia. 
O Prof. Claudio, Vice-Chefe do Programa, comunicou que recebeu o 
pedido de um grupo de professores do PBMB que usam o barbeiro 
Rhodius prolixus como modelo e da necessidade de se ter um 
servidor técnico para ser alocado na colônia, tendo em vista a 
impossibilidade do funcionário José de Souza Lima Junior ter 
desenvolvido uma reação alérgica fortíssima aos insetos e aos pelos 
de coelhos. A Profa. Russolina lembrou que no momento, o Instituto 
não tem técnico disponível para que seja alocado nesse biotério; 4) 
Homologação do resultado de progressão de professor associado III 
para IV dos Professores Russolina Zingali e Paulo Ferreira; 5) 
Homologação do resultado de progressão de professor adjunto II 
para III dos Professores Monica Freitas e Matthias Gralle. Os 
resultados das progressões foram aprovados por unanimidade; 6) 
Projeto de Extensão para aprovação: Laboratório de Sinalização 
Celular – Prof. Mario Alberto. O Conselho ratifica a aprovação do 
referido projeto, tendo em vista a necessidade de um documento 
comprovando a data de aprovação, para que os coordenadores 
consigam cadastrar na plataforma SIGPROJ seus projetos, 
programas, cursos e eventos; 7) Pedido de Afastamento no País do 
Prof. André Marco, para participação como palestrante no XXV 



Congresso Brasileiro de Microscopia, em Búzios, RJ, no período de 
7 a 10 de junho de 2015; 8) Pedido de Afastamento do País do Prof. 
Pedro Oliveira, para participar do  Congresso “EMBO Conference – 
Molecular and Populations Biology of Mosquitos and Other Disease 
Vectors  - Current, Resurgent and Emerging Diseases”, em 
Kolymbari, Grécia, no período entre 24 a 29 de julho de 2015; 9) 
Pedido de Afastamento no País do Prof. Pedro Oliveira, para 
participar     da   “ 44th Annual Meeting of the SBBq, em Foz do 
Iguaçú, PR, no período de 24 a 28 de agosto de 2015”; 10) Pedido 
de Afastamento no País do Prof. Pedro Oliveira, para participar do 
XIX Encontro do Grupo Arthromint, na Ilha Grande, RJ, no período 
de 15 a 18 de agosto de 2015. Todos os pedidos de afastamentos 
foram aprovados por unanimidade. Foi aprovada a inclusão dos 
seguintes assuntos extrapauta: 1) Processo de Professor Visitante 
Senior, para aprovação no Conselho. O professor Robson informou 
que não houve um processo seletivo e que o mesmo  foi formalizado 
via programa de pós-graduação, na CPG e precisa ser aprovado no 
Conselho do Instituto. Após alguns esclarecimentos, o processo foi 
aprovado por unanimidade; 2) Laboratório do Prof. Leopoldo - Ficou 
acordado que será elaborado um edital a ser apresentado no 
próximo Conselho e depois a Direção enviará o mesmo por e-mail a 
todos. As inscrições serão realizadas e, em seguida, os processos 
serão enviados a consultores ad hoc, conforme procedimentos 
anteriores. O cronograma proposto e aprovado foi: apresentação do 
Edital no próximo Conselho; inscrições até agosto e deliberação até 
setembro do corrente ano; 11) Processo da Coordenação de 
Graduação para ser aprovado no Conselho Deliberativo: - Exclusão 
de Disciplina: Processos 23079.009735/2015-85 – Michael Menezes 
e 23079.001177/2015-18 – Simone Aquino. -    AGF/Inclusão – 
23079.027846/2015-73 – Frederico Rosa; -    Abertura de 
Turma/Curso/Disciplina Eletiva – 23079.027497/2015-90. Os 
processos da Coordenação de Graduação foram aprovados por 
unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi 
encerrada às 15h125min, tendo sido a presente ata lavrada por mim, 
Mônica F. de Araujo Cunha. 


