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Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 11 horas, no Auditório 

Marcos Moraes, teve início a 161ª reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram: 

Russolina Benedeta Zingali, Fabio Ceneviva L. De Almeida, Paulo Antônio s. Mourão, José 

Roberto Meyer Fernandes, Débora Foguel, Jacqueline Leta, Claudio Masuda, Mariana Sá 

Pereira, André Marco de Oliveira Gomes, Isabela Barbosa Ramos, Mônica Santos Freitas, Carla 

Ribeiro Polycarpo, Robson Monteiro, Sônia Maria Ramos Vasconcelos, Carmen Lúcia da Silva 

Amaral, Andressa Piedade Motta, Denise de Freitas Campos, Andréia Cristina Galina. Havendo 

quorum, a Profª. Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião informando que seria 

feita uma inversão na ordem do conselho onde primeiramente seria aprovada a pauta e seus 

itens e em seguida seriam apresentados os informes. As ATAS de março e abril foram 

aprovadas sem nenhum apontamento. A Professora Russolina propôs que fosse avaliada a 

homologação do resultado do Concurso MS-105 (Fronteiras da Bioquímica nas Ciências da 

Vida) cujos aprovados foram Juliana Camacho Pereira e Tuane Cristine Ramos Gonçalves Vieira 

e do concurso MS-106 (Fronteiras da Educação e Difusão Científica Inclusiva e da Gestão em 

Ciências e Tecnologia) cujo aprovado foi Francisco Rômulo Monte Ferreira assim como do 

concurso MS-107 (Fronteiras das bases bioquímicas, celulares e moleculares nas doenças 

prevalentes no século XXI) cujo aprovado foi o candidato Mychael Vinícius da Costa Lourenço. 

Após breve explanação sobre o andamento dos certames a qual apontou o bom andamento dos 

processos e registrou apenas duas alterações de composição de bancas, os três concursos 

foram homologados sem ressalvas. A Professora Russolina pediu para que o professor Fabio 

conduzisse o ponto que trataria da aprovação de nomes para as bancas de promoção à 

Professor Titular do Professor Mauro Pavão e dela própria. O professor Fábio concordou que 

o processo de promoções fosse atribuído aos Programas do instituto e em seguida pediu a 

professora Mariana Sá Pereira que listasse os nomes pré-aprovados pelo programa de 

Glicobiologia. Foram propostos os nomes dos professores Roger Chamas – USP; Vitor 

Francisco Ferreira; Valéria Laneuville Teixeira; Isabel Paixão (UFF); Monica Heilbron (UERJ); 

Marcello Iacomini UFPR; Marco Aurélio Martins (Fiocruz) João Viola (INCA) como membros 

externos; José Roberto Meyer Fernandes; Eliana Barreto Bergter e Paulo Mourão como 

membros internos. Foi colocada em análise a indicação do nome do professor Paulo Mourão, 

que gostaria de participar da banca em razão de todo seu histórico de acompanhamento do 

Professor Mauro. Ouvidos os presentes e o próprio professor Mourão, que expôs seu 

posicionamento sobre o não impedimento de sua participação, foi feita a votação dos nomes 

apresentados para a composição da banca com o professor Mourão como primeira opção 

Interna e como última opção interna. A maioria entendeu que o referido professor seria 

indicado como primeira opção interna. Em seguida o professor André Marco de Oliveira 

Gomes, chefe do Programa de Biologia Estrutural, apresentou os nomes que deveriam ser 

avaliados na composição da banca para promoção a titular da professora Russolina. Foram 

apresentados os nomes dos professores: Sandra Azevedo, Paulo Bisch, Celuta Sales Alviano, 

Paulo Mourão como membros internos, Helena Nader, Maria Luiza Villela (UNIFESP), Jonas 

Perales (Fiocruz), Richard Garrat(USP), Ana Maria Moura da Silva  (Instituto Butantan) e 
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Elisabeth Fontes (UFV) como membros externos. Depois de uma exposição do professor André 

que dava conta das dificuldades atuais de trazer professores de fora do Rio de Janeiro, a 

votação dos nomes foi feita e aprovada sem ressalvas. Foi informado que caso não se 

conseguisse compor a banca com os nomes sugeridos outras pessoas seriam indicadas para 

nova análise. Em continuidade foram apresentadas as listas com os nomes para a composição 

das Comissões de Avaliação para progressão de professor associado, de professor 

adjunto e estágio probatório.  Para estas duas últimas, foram indicadas como Titulares as 

professoras Andrea Thompson Da Poian – Professor Associado – IBqM/UFRJ; Andrea Cheble 

de Oliveira – Professor Associado – IBqM/UFRJ; Sonia Rozental – Professor Associado – 

IBCCF/UFRJ; Suplentes internos: Carlos Frederico Leite Fontes – Professor Associado – 

IBqM/UFRJ; Maria Lucia Bianconi – Professor Associado – IBqM/UFRJ; Monica Montero Lomeli 

– Professor Associado – IBqM/UFRJ; Georgia Correa Atella – Professor Associado – 

IBqM/UFRJ; Katia Calp Gondim – Professor Associado – IBqM/UFRJ; Adriana Silva Hemerly – 

Professor Associado – IBqM/UFRJ; Mauro Sergio G. Pavão – Professor Associado – 

IBqM/UFRJ; Fábio Ceneviva Lacerda de Almeida – Professor Associado – IBqM/UFRJ; 

Jaqueline Leta – Professor Associado – IBqM/UFRJ; Robson de Queiroz Monteiro – Professor 

Associado – IBqM/UFRJ ; Wagner Seixas da Silva – Professor Associado – IBqM/UFRJ; Olavo 

Bohrer Amaral – Professor Associado – IBqM/UFRJ; André Marco de Oliveira Gomes – 

Professor Associado – IBqM/UFRJ; Suplentes externos: Silvana Allodi – Professor Associado – 

IBCCF/UFRJ; Ulisses Gazos Lopes – Professor Associado – IBCCF/UFRJ; Narcisa Leal da 

Cunha e Silva – Professor Associado IBCCF/UFRJ; Ricardo Augusto de Melo Reis – Professor 

Associado – IBCCF/UFRJ; Eleonora Kurtenbach – Professor Associado – IBCCF/UFRJ; Ana 

Paula Cabral de Araujo Lima – Professor Associado – IBCCF/UFRJ; Clarissa Rosa de A. 

Damaso – Professor Associado – IBCCF/UFRJ; Antonio Ferreira Pereira – Professor Associado 

– IMPPG/UFRJ; Marcio Lourenço Rodrigues – Professor Associado – IMPPG/UFRJ; Maria Bellio 

– Professor Associado – IMPPG/UFRJ. Os nomes foram aprovados sem ressalvas. Em 

seguida foram apresentados os nomes para a Comissão de Avaliação de Professor Associado 

com a seguinte formação. Titulares: Adalberto Ramon Vieyra – Professor Titular – IBCCF/UFRJ; 

Celso Caruso Neves – Professor Titular – IBCCF/UFRJ; Débora Foguel – Professor Titular – 

IBqM/UFRJ; Suplentes Internos: José Roberto Meyer Fernandes – Professor Titular – 

IBqM/UFRJ; Paulo Antônio de Souza Mourão – Professor Titular – IBqM/UFRJ; Jerson Lima da 

Silva – Professor Titular – IBqM/UFRJ; Pedro Lagerblad de Oliveira – Professor Titular – 

IBqM/UFRJ; Viviam Rumjanek – Professor Titular – IBqM/UFRJ; Paulo Cavalcanti Gomes 

Ferreira – Professor Titular – IBqM/UFRJ; Suplentes Externos:  Julio Schafstein – Professor 

Titular – IBCCF/UFRJ;  Vivaldo Moura Neto Professor Titular – ICB/UFRJ; Rosalia Mendez Otero 

– Professor Titular – IBCCF/UFRJ; Roberto Takashi Sudo – Professor Titular – ICB/UFRJ; Celuta 

Alviano – Professor Titular – IMPPG/UFRJ; Olaf Malm – Professor Titular – IBCCF/UFRJ; Lucia 

Previato – Professor Titular – IBCCF/UFRJ; Eliane Bertger – Professor Titular – IMPPG/UFRJ; 

Sérgio Teixeira Ferreira – Professor Titular – IBCCF/UFRJ. Os nomes foram aprovados sem 

ressalvas. O próximo assunto foi o horário especial da servidora Denise de Freitas Campos 

para seu ingresso no Mestrado Profissional. A professora Russolina informou que a pleiteante 

faria horário especial, para dar conta de suas atividades, as quintas e sextas feiras assim como 

por e-mail.  A solicitação foi aprovada. Em seguida foram tratados de afastamentos de 

professores.  Monica S Freitas para ministrar curso na  Free University of Berlin, em julho/2018; 



Didier J. Salmon para visita acadêmica Científica  na Université Libre de Bruxelles, Bélgica, de 

13 de julho a 15 de Agosto. Afastamento do país dos Prof. Paulo Ferreira e Adriana Hemerly:(a) 

de 04 a 10 de agosto: participação no International Plant Molecular Biology congress(IPMB 2018) 

em Montpellier, França; (b) de 11 a 20 de agosto: missão científica em Montpellier e Sophia-

Antipolis (CNRS/INRA), França, como parte de projeto CAPES/COFECUB. Os afastamentos 

foram aprovados sem ressalvas. Em seguida foi apresentado, pela professora Mariana Sá, o 

processo da graduação de Inclusão de disciplina eletiva (Estatística em Reprodutibilidade em 

Ciências da Vida) no currículo dos cursos de Ciências Biológicas: Modalidade Médica (ICB) e 

Modalidade Biofísica (IBCCF). Após leitura da ementa foi colocado em votação sendo aprovada 

sem ressalvas. Em seguida foram apresentados os informes. Informe 1: Proposta de novo 

curso de mestrado e doutorado profissional (Formação de Pessoal em Imagem – da Molécula 

ao Organismo Inteiro | CENABIO – professor Adalberto). A apresentação teve como objetivo 

verificar a viabilidade/interesse de participação do instituto como proponente ou apenas como 

participante. O projeto foi a presentado por Cláudia Mermelstein e se divide em três ênfases: 

estrutura de moléculas, imagens de células e imagens de organismos. Objetivos: formar pessoas 

qualificadas para trabalhar com imagens. Voltado para profissionais que queiram trabalhar com 

equipamentos de medicina ou outros profissionais de outras áreas que queiram se capacitar. 

Além disso, visa o fortalecimento dos vínculos com as firmas de equipamentos de imagens na 

inserção de novos equipamentos e treinamento de seus profissionais. Ficou decidido que, após 

envio de material à professora Russolina e posterior repasse aos conselheiros, a proposta 

poderia ser votada em uma nova sessão do conselho. Informe 2: Apresentação do novo 

servidor Marcio Marins. Informe 3: sobre cadastro de veículos para estacionamento: foi 

informado apenas seriam cadastradas a pessoas que estacionam no bloco “L” e bloca “A” até 

aquele momento. As pessoas que trabalham no CENABIO fariam este cadastramento por um 

sistema próprio. A professora Russolina falou com Decana e esta havia se comprometido em 

permitir que os funcionários do instituto de Bioquímica Médica também usassem o sistema do 

CENABIO para o credenciamento. A finalidade deste cadastro é a prevenção contra 

estacionamento de veículos estranhos aos funcionários da UFRJ e subsidiar o esforço pela 

segurança nos campi. Informe 4: Candidaturas para a Decania. Foi informado que houve 

apenas uma candidatura inscrita do Professor Luiz Eurico Nasciutti, atualmente diretor do ICB, e 

que as eleições se dariam nos dias 05, 06 e 07 de junho. O Candidato se comprometera a 

passar em cada instituto para conversar com os respectivos membros. E, nada mais havendo a 

acrescentar, a reunião foi encerrada pontualmente às 12h40, sendo, esta Ata, lavrada e 

assinada por mim, Marcio Marins.  
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