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Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às 12 horas, no Auditório Leopoldo
de Meis, teve início a 163ª reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram: O ViceDiretor do Instituto, Fabio Ceneviva L. De Almeida, os Professores Titulares, Paulo
Cavalcanti Gomes Ferreira e José Roberto Meyer Fernandes os Chefes de Programa, Mariana
Sá Pereira, André Marco de Oliveira Gomes, Olavo Amaral e Jacqueline Leta, Claudio Masuda, o
Representante dos Alunos, Fernando Lucas Palhano Soares, as Representantes dos
Professores Associados, Carla Ribeiro Polycarpo e Maria Lucia Bianconi, os Diretores
Adjuntos, Marcos Sorgine, Sônia Maria Ramos Vasconcelos e Carmen Lúcia da Silva Amaral, a
Representante dos Técnicos Administrativos, Denise de Freitas Campos e, por fim, a
Representante dos Alunos de Pós-Graduação, Ana Amália Coelho. Havendo quórum, o
Professor Fábio, Vice-Diretor, iniciou a reunião informando sobre a vitória por unanimidade do
professor Luís Eurico nas eleições para a decania 2018. O professor salientou que, na reunião
de centro, houve alguns apontamentos sobre o processo eleitoral, mas nada que subvertesse o
pleito. O professor Fábio deu continuidade tratando do tema PIBIC. Pediu que a Professora Ana
Paula (atual representante do instituto na comissão PIBIC) trouxesse algumas informações
sobre o programa. A referida profissional apresentou as variações de pedidos/ concessões de
bolsas nos anos de 2016 e 2018 (preliminarmente, pois a PR2 ainda não havia enviado os dados
consolidados de 2018). Dados apresentados: 1- CSS possui sete membros na comissão. 2Proporcionalmente o CCS recebe o maior número de bolsas. 3- em 2016 foram concedidas
aproximadamente 1700 bolsas. 4- não existem grandes diferenças entre as concessões (2016) e
solicitações (2018). 5- Nota de corte para concessão de uma bolsa foi 320 pontos. 6– As
avaliações são feitas por dois avaliadores. Caso haja discrepância de 30% entre as notas, um
terceiro avaliador é convocado para atribuir nota. 7- Não houve alterações no edital de 2016 até
2018. 8- Não houve diminuição na nota de corte para a primeira bolsa. 9- A nota final é sempre a
média das notas de dois avaliadores. 10- Houve certa similaridade nas médias dos dois anos.
11- Os avaliadores são sempre pessoas externas ao instituto. 12– Ainda não se pode precisar o
número total de bolsas concedidas até o momento. Considerações apresentadas sobre o
PIBIC: As pessoas que conseguiram nota alta devem pedir o recurso e ter atenção aos detalhes.
Quem se sentiu prejudicado deve recorrer, pois reclamações pelos motivos corretos aumentam
as chances de revisão de notas e podem levar ao aperfeiçoamento do sistema. Foi apontado
que a plataforma do PIBIC é muito complexa e problemática. Exemplo disso é o fato de que
algumas pessoas enviaram o relatório e o mesmo não aparecia para o avaliador. Neste sentido
foi apontado que há uma crise no setor de informática da Instituição e estaríamos retrocedendo
nesta área. A professora Ana Paula, salientou que comissão fez uma solicitação ao TIC para
mudanças na plataforma, mas o setor não atendeu. Após discussões sobre o processo de
mudança na comissão e desenvolvimento da Jornada, ficou decidido que o instituto deveria se
manifestar (institucionalmente) por meio de documento próprio tanto sobre o andamento e
o tratamento dado pela PR5 à jornada quanto aos problemas enfrentados na plataforma do
PIBIC. Pauta: Item 1- Apreciação do documento para Acordo de Cooperação Técnico-Científica
entre UFRJ (IBqM) e Instituto Vital Brasil (parecer Prof;. Georgia Atella). Foi feita a leitura do

parecer pela professora Geórgia e o mesmo foi aprovado. Item 2 - Aprovação de adição de
nome para membro suplente na banca de promoção para Titular do Prof. Mauro Pavão. O nome
proposto foi o do professor Pio Colepicolo - USP (Suplente Externo). O nome do Professor foi
aprovado sem objeções. Item 3 - Afastamentos do país: Antonio Galina no período de 23 de
agosto a 1 de setembro para participar da EBEC- European Bioenergetic Conference, em
Budapeste- Hungria – Afastamento aprovado; Georgia Atella de 19/09 até 16/10 para o
Instituto Pasteur, laboratório de Imunidade e Infecção de Malária chefiado pelo Dr Rogério
Amino. Afastamento aprovado; Débora Foguel para participação no Encontro Anual do
Programa de Educação em Ciências na IANAS - Costa Rica, no período de 29/08/2018 a
31/08/2018. Afastamento aprovado; Marcelo Fantappié para participação no EMBL
Conference e seminário no Centro Alemão de Pesquisas, ambos em Heidelberg na Alemanha,
no período de 22/08/2018 a 30/08/2018. Afastamento aprovado; Jerson Lima da Silva 16 a 23
de setembro de 2018 Local: Numazu, Japão para participar da 10° Conferência de Biociência
de Alta Pressão e Biotecnologia. Afastamento aprovado; inclusão em pauta aprovada:
Solicitação de afastamento do professor Matthias Gralle. Extensão do atual afastamento em 30
dias. Como o referido professor ainda não enviou nenhuma documentação ao setor de pessoal o
mérito do afastamento foi aprovado pelo conselho e os trâmites administrativos seriam
tratados posteriormente. Item 4 - Formação de comissão para Análise do PDI da UFRJ. Após
discussão preliminar sobre o assunto, ficou decidida a criação de uma comissão para avaliar o
PDI da UFR. Neste sentido, a comissão seria dividia em grupos de trabalho distribuídos por cada
assunto do PDI e os diretores iriam participar das comissões e/ou indicar representantes. A
composição dos grupos de trabalho seria tratada posteriormente por e-mail. Item 5 - Processos
da graduação: aprovação da disciplina eletiva oferecida pela Professora Georgia. "Elaboração
de objetos de aprendizagem de bioquímica e biologia celular" a ser oferecida para o curso de
Licenciatura em Biologia. O assunto já havia sido tratado em conselho anterior o qual pediu
maiores esclarecimento quanto à carga horária. A professora Mariana leu novamente o parecer e
informou que a disciplina é essencialmente noturna e que por isso não afetaria outros cursos. A
nova Disciplina foi aprovada. Outros informes: Item 1- Redução de funcionários da
Graduação. A funcionária Cristina teve sua licença estendida e o servidor Samuel estaria pra sair
a qualquer momento. Devido a estes fatos o atendimento ficaria restrito ao horário das 9h às 15h
e o tempo de emissão de documentos seria impactado. Item 2 - SIAC: A professora Mariana
lembrou um e-mail que havia enviado dando conta do pedido da organização para que na
semana do evento os alunos fossem direcionados para atividades dentro da SIAC e que as salas
de aula ficaram reservadas para este fim. Item 3 – PRINT: A professora Carla informou que no
edital constava uma informação de que todas as pessoas que estariam participando do projeto
deveriam formalizar seus projetos de cooperação até novembro. Informou ainda que os
processos passariam diretamente pela DRI visando dar mais agilidade aos trâmites. Devido às
dúvidas surgidas, a professora se prontificou de retornar depois com novas informações sobre o
PRINT e como ficaria exatamente o processo. Ainda no que diz respeito a projetos de
cooperação a docente informou que os alunos que desejarem viajar para participar deverão fazer
o teste de proficiência da língua do país de destino (ela não soube informar qual seria a língua
obrigatória em caso de um país mais “exótico” e que, nestes casos, dever-se-ia olhar com mais
cuidado). Ela sinalizou ainda que o Instituto Nacional de Línguas dispõe de um projeto que se
propõe a aplicar o exame Toefl escrito. Neste caso, se fosse do interesse, eles viriam ao IBqM

para a realização dos teste sem custos. Item 4 – Inclusão em pauta: Afastamento professor
Mauro do dia 25/09 a 02/10 para participação em congresso na Grécia. Inclusão e afastamento
aprovados. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada pontualmente às
12h40, sendo, esta Ata, lavrada e assinada por mim, Marcio Marins.

