
ATA DA 152ª 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 seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 13 horas, no 

Auditório Professor Leopoldo de Meis, teve início a 152ª reunião do Conselho 

Deliberativo do IBqM. Compareceram os Professores: Russolina Benedeta Zingali, 

Fabio Ceneviva L. De Almeida, Debora Foguel, Hatisaburo Masuda, Jacqueline 

Leta, Julio Mignaco, Andrea Cheble, Paulo Cavalcanti G. Ferreira, Monica Montero 

Lomeli, Mariana Sá Pereira, Sonia Maria Ramos Vasconcelos, Carmen Lucia da S. 

Amaral e as 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° apresentação do 

novo servidor do Instituto - Rafael Alves de Andrade, Químico de Nível Superior 

com especialidade em Proteínas e Síntese de Peptídeos que tomou posse no mês 

de junho e sua alocação será avaliada pela Comissão de Alocação recém-formada 

no IBqM composta pelos Professores Julio Mignaco, Wagner Seixas e Jacqueline 

Leta e os Técnico administrativos Janaina Serrano de Hollanda Pinheiro e Augusto 

Vieira Magalhães. A comissão indicou que,  pela formação do novo servidor, sua 

alocação provisória será na Unidade de Espectrometria de Massas e Proteômica 

até que seja indicada sua locação definitiva; o 2° informe do dia foi sobre o 

andamento da edificação do Prédio FRONTEIRAS, explanando que um novo 

contrato será firmado em breve para se retomar esta construção e dando 

continuidade ao levantamento de alvenaria, as paredes e na área de subestações 

de energia elétrica que está faltando terminar; ainda sobre o Prédio FRONTEIRAS 

em construção, informou-se também que nesta etapa da continuação, será feita a 

subestrutura de assentamento, emboço, pintura, colocação de rampas de acesso 

entre os andares e que uma reunião poderá acontecer neste prédio na terceira 

semana do mês de setembro de 2017; o 3°e último informe da pauta do Conselho, 

a Professora Lina elucidou que foi formado a Comissão de Alocação do quadro do 

IBqM informando que a equipe está constituída por cinco membros, sendo eles: a 

servidora do setor de Pessoal Janaína Serrano, pelo Professores Julio Mignaco, 

Wagner Seixas e Jacqueline Leta e pelo Técnico de laboratório, o servidor Augusto 

Vieira Magalhães. Dando prosseguimento ao CD, a Professora Sonia Vasconcelos 

pediu para dar informes da Extensão solicitando aos Docentes que disponibilizem 

materiais e que os mesmos estejam a critério das atividades do Projeto de 

Extensão para publicação na Revista Extramuros, pela PR-5. A Diretora do 

Instituto falou sobre a retomada do Seminário Senhor Dino que aconteceu no dia 

31 de agosto de 2017 e sobre a intenção de dar continuidade a partir de então em 



um novo formato, repaginado e previsto para acontecer bimensalmente e que em 

breve irá lançar edital para criação de logotipo do evento onde o modelo já se 

encontra elaborado, faltando apenas retorques e finalização, e que conversará 

com o diretor do Programa de Pós-graduação, Professor Robson Monteiro para 

concluir sobre como será feita a premiação dos participantes e do vencedor. A 

representante dos técnico-administrativos no CD, Joana de Angelis informou sobre 

a eleição do SINTUFRJ; ela gradeceu aos filiados do corpo social do IBqM que 

votaram no primeiro turno,  e disse que a chapa Dois (2) a qual ela é integrante foi 

a vitoriosa das três chapas concorrentes.  Ela convidou todos a votarem no 

segundo turno na eleição do SINTUFRJ nos dias 12, 13 e 14 de setembro. 

Lembrou também a importância dos Docentes comparecerem às urnas para a 

eleição da ADUFRJ nos dias 11 e 12/9/2017, e solicitou que algum Docente 

complementasse o informe. A Professora Debora Foguel  deu esclarecimentos 

sobre a votação e complementou com a importância de os Docentes 

comparecerem às urnas para a Eleição do ADUFRJ. Dando prosseguimento, a 

Diretora fez a leitura de outros itens da pauta a serem apreciados e homologados 

pelos membros do Corpo Deliberativo, na seguinte ordem: 1° Afastamentos do 

país dos professores: 1 – Monica Santos Freitas, e 2 - Debora Foguel – para 

participarem do evento científico em Córdoba, Argentina – 28/09 a 01/10/17; 3 - 

Professor Francisco Prosdocimi de C. Santos – 04 a 12/11/17, para participar do 

evento na Universitidad de Chile e Reunión anual de La Sociedad Chilena de 

Evolucion em Santiago/Puerto Varas – Chile; e listou os seguintes Processos da 

Graduação: 1° Christiane Fernandes de Souza – Processo 038871/2017-44 para 

Inclusão de disciplina; 2° Mariana Barbosa Ribeiro – Processo 043382/2017-12, 

para Substituição de grau Disciplina de Bioquímica e 3° Larissa Navega Souza 

Morse de Araujo – Processo 047733/17-56, para Correção Histórico Escolar -  

todos aprovados por unanimidade pelo Corpo Deliberativo presente nesta reunião; 

3º. Aprovação do convênio de cooperação técnico científica firmado entre o  IBqM 

e a FUNARBE – Fundação Arthur Bernardes  (processo no. 046788/2017-49) que 

trata da redistribuição de recurso de projetos do Fundo Newton e que o documento 

elaborado para esse fim de possibilitar  dar continuidade à evolução  do projeto e 

transferência de fundos.   Dando prosseguimento, o Professor Paulo Cavalcanti 
G. Ferreira comentou sobre a criação de uma estufa de plantas que já se encontra 

em construção e reforma, por isso, haverá uma modificação de área de sua 

localização entre o espaço do laboratório do Professor Pedro no bloco D Subsolo 

entre o IBqM e o espaço do CCS  que está sendo negociado pela  Decania e o 

Instituto de Biologia. A construção dessa estufa de crescimento de plantas do 



Professor Paulo Cavalcanti teve como relator o professor Pedro L. de Oliveira 
que deu seu parecer favorável. 

 

Essa reforma espaço seguindo o parecer do professor Pedro L. de Oliveira foi 

igualmente aprovado no CD e a Professora Lina concluiu que será formalmente 

documentado e enviado à Decania do CCS sob n° de Processo 

23079.049759/2017-39 - título: Criação de uma Estufa de Crescimento de 
Plantas.  Por último, a diretora acrescentou que já foi requisitado a PR-4 novo 

servidor para ocupar vaga aberta por aposentadoria da secretária do Instituto, no 

setor administrativo do IBqM, e que, enquanto houver esta pendência os 

servidores da Administração do Instituto, todos  estão colaborando igualmente a 

fim de que tudo seja providenciado e resolvido na medida do possível. E, nada 

mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada pontualmente às 14h, sendo, 

esta Ata, lavrada e assinada por mim, Eunice Bernal.  

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


