ATA DA 170ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA
LEOPOLDO DE MEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às 12:30 horas, no auditório Leopoldo de Meis,
teve início a 170ª reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram: A Diretora do Instituto, Russolina
Benedeta Zingali; O Vice-Diretor Fabio de Almeida, a Professora Associada, Adriana Silva Hemerly; os Chefes
de Programa, Mariana Sá Pereira, Claudio Masuda, Andrea Cheble e Jacqueline Leta; o Professor Hemérito
Hatisaburo Masuda; as Diretoras Adjuntas, Sônia Maria Ramos Vasconcelos e Carmen Lucia da Silva Amaral;
a Representante dos Técnicos Administrativos, Denise de Freitas Campos. Havendo quórum, A Professora
Russolina Benedeta Zingali iniciou a reunião com alguns informes: 1 – Prédio Fronteiras: Foi feito um pedido à
FINEP para que fosse usado o restante do valor gasto do financiamento anterior (aproximadamente 400mil
reais) na obra. Este recurso seria utilizado entre janeiro e março de 2019. O instituto fez mais um pedido à
mesma instituição a fim de conseguir mais recursos e dar prosseguimento na obra, pois o pedido anterior - de
agosto de 2018 - fora recusado por falta do cronograma físico-financeiro. Para que esta nova solicitação atenda
às determinações da FINEP será necessário o término do primeiro andar, caracterizando assim, uma estrutura
totalmente acabada. Esta foi uma recomendação da própria agencia de fomento. 2 – Inclusão de Pauta:
Aprovação de nomes para a banca de progressão da professora Ana Paula Valente. 3 – Planejamento
Docente: Foi apresentada uma compilação dos dados coletados dos formulários preenchidos e enviados pelos
professores. Mesmo possibilitando analise relevante de alguns pontos foi apontada a necessidade de correção
de alguns itens que teriam sido preenchidos de maneira errônea causando inconsistência nas informações. Foi
decidido que uma comissão composta pela Professora Jacqueline Leta, Russolina Zingali e Juliana Camacho
ficaria encarregada de conduzir e avaliar alguns limites para determinados campos do formulário e assim evitar
as inconsistências encontradas. Aproveitando o assunto a Professora Russolina informou que estava
desenvolvendo, juntamente com a Decania, um sistema de preenchimento online de tais informações o que
tornaria o levantamento destes dados mais eficiente. Assuntos da pauta: 1. Aprovação da ata de novembro e
projetos remetidos - aprovado; 2- Homologação do resultado da eleição para o cargo de Diretor e Vice-diretor
do IBqM – homologado após leitura da ata da eleição em plenária; 3- Aprovação do resultado da promoção
da professora Andrea da Poian - homologado. 4- Aprovação de nomes para a banca de progressão da
professora Ana Paula Valente: Professores internos – Eliana Barreto Bergter, IMPPG; Paulo Bisch, IBCCF;
Paulo Mourão, Franlin Rumjanek, Russolina Zingali (IBqM) ; Professores Externos - Chuck Farah, Instituto de
Química, USP; Hernan Terenzi,UFSC; Emanuel Maltempi, UFPR, Glaucius Oliva, IFSC, USP; Shirley Schreier,
Instituto de Química, USP, Anita Marsaioli, UNICAMP, Carlos Ramos, UNICAMP; Patricia Bozza, Maria Cristina
Vidal Pessolani; Ana Tereza Ribeiro de Vasconcelos LNCC; Vitor Ferreira UFF; Valeria Launeville, UNIRIO;
João Viola, INCA; Jonas Perales Fiocruz. Os nomes sugeridos foram aprovados. 5- Portaria de promoção e
progressão (reformulação da Portaria 12237) – Aprovada com uma ressalva de inserção do texto
“Periódicos Científicos Especializados” no item que trata dos apontamentos de revistas em base
indexada. 6- Afastamentos: Nenhum afastamento foi sinalizado. E, nada mais havendo a acrescentar, a
reunião foi encerrada pontualmente às 13h40, sendo, esta Ata, lavrada e assinada por mim, Marcio Marins.

