
ATA DA 153ª 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 vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 13 
horas, no Auditório Professor Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho 
Deliberativo do IBqM. Compareceram os Professores Russolina Benedeta Zingali, 
Fabio Ceneviva L. De Almeida, Mariana Sá Pereira, Julio Mignaco, Paulo 
Cavalcanti G. Ferreira, Sônia Vasconcelos e a Representante dos Servidores 
Técnicos Administrativos –Joana de Angelis. Havendo quorum, a Profa. 
Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião com: 1.  a aprovação das 
solicitações de afastamento  so Professor Pedro Lagerblad de Oliveira do dia 18 a 
31 de Outubro,  visita científica na Universidade de Simon Fraser - Canadá. 2. 
Aprovação da professora Mariana Sá Pereira como vice representante do IBqM no 
colegiado do curso de Biotecnologia de Xérem. Em seguida passou os seguintes 
informes: Foi verificado que a PR4 enviou para a Biologia o Biologo/Biologia 
Molecular que havia sido solicitado pelo IBqM, sendo assim,  na solenidade de 
posse de novos técnicos,  a Diretora de Administração solicitou a correção do 
equivoco da Pr4. Obra do Fronteiras está caminhando com termino da parte de 
alvenaria, conforme o projeto CT-Infra. Professora Mariana Sá Pereira informou 
que a faculdade de Nutrição fez alteração nas disciplinas que o IBqM oferece, 
tendo redução da carga horária total das disciplinas. Sobre isso a professora Lina 
destacou que o problema é que só consultam o IBqM depois que já decidiram. 
Vários dos presentes falaram sobre a sobrecarga de atividades dirigidas aos 
alunos acarretando depressão e outras doenças mentais levando inclusive ao 
suicídio. Em seguida passou-se a análise e discussão do Regimento do 
Conselho de Extensão e a professora Lina lembrou que as sugestões serão 
encaminhadas a Câmara de Extensão do CCS, depois para a Plenária da Pr5 
onde será aprovado e seguirá para o Consuni. Foram sugeridos, dentre outras 
alterações, que a representação de centro seja proporcional ao número de 
unidades ou de docentes; que seja mantida linearidade com a estrutura de 
composição e funcionamento do CEG;  instituído o Conselho de Extensão, que a 
câmara mista seja reestruturada. Alguns itens foram sinalizados para solicitação 
de esclarecimento. A análise chegou até o início do capítulo VI e foi solicitado que 
outras contribuições fossem enviadas por e-mails. E, nada mais havendo a 
acrescentar, a reunião foi encerrada às 16h, sendo, a presente ata, lavrada e 
assinada por mim, Joana de Angelis.  
  


