
ATA DA 174ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA 
LEOPOLDO DE MEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
 

Aos 08 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 12h00min, no auditório Marcos Moraes, teve 
início a 174ª reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram: O Diretor do Instituto, Fabio Ceneviva 
Lacerda de Almeida; os Professores Adriana Silva Hemerly, Ana Paula Canedo Valente, Andrea Cheble de 
Oliveira, Carla Ribeiro Polycarpo, Débora Foguel, Mônica Santos Freitas, Olavo Bohrer Amaral, Paulo 
Cavalcanti Gomes Ferreira, Pedro Lagerblad de Oliveira e Russolina Benedeta Zingali; os Diretores Adjuntos 
Andrea Thompson Da Poian, Fernando Lucas Palhano Soares, Sonia Maria Ramos de Vasconcelos e Márcio 
da Silva Marins; a aluna de pós-graduação e suplente Ana Amália Coelho. Havendo quórum, O Professor 
Fabio C. L. Almeida iniciou a reunião com alguns informes: 1-Informe da Profª Denise Lannes sobre o 
ocorrido no Bloco N. A Profª Denise Lannes descreveu o furto à sua sala no Bloco N do CCS. Os 
conselheiros discutiram a instalação de câmeras. Foi informado que a diretoria já está providenciando 
orçamento para a instalação de um sistema de vigilância por câmeras em todo o instituto. Este sistema irá 
repor o anterior que está quebrado. Ficou decidida a abertura de Processo Administrativo/Sindicância pelo 
IBqM. Do processo administrativo devem constar os bens furtados, inclusive àqueles não patrimoniados. 2-
Informe sobre o relatório e propostas da Comissão setorial reestruturação do trabalho e Jornada de 30 
horas. O Prof. Fabio C. L. Almeida informou ao conselho o resultado do trabalho da Comissão Setorial de 
Reestruturação do Trabalho e Jornada de 30 horas. Foi relatado que a comissão está preparando um relatório 
contendo um mapeamento de demandas de cada setor do IBqM. Este relatório poderá será usado para a 
administração racional de trabalho no IBqM, junto à pró-reitoria de pessoal, servindo como base para a 
justificativa das demandas de pessoal. Foi apresentado também 4 propostas de reestruturação do trabalho que 
justificam a jornada de 30 horas: (i) setor de graduação, (ii) setor de pós-graduação, (iii) central de técnicos de 
laboratório, (iv) Parg. A proposta apresenta que os setores de graduação e de pós-graduação possuem 3 
servidores cada, e eles passariam a realizar o atendimento durante 12 horas por dia, trabalhando no regime de 
30 horas semanais. A central de técnicos de laboratório possuiria 5 servidores, que passariam a trabalhar em 
outro laboratório durante uma vez por semana. O Prof. Fabio C. L. Almeida elogiou o trabalho da comissão e 
considerou que a proposta da central de técnicos é possível de ser implementada, com um aumento de 
produtividade para o IBqM. O Prof. Fabio C. L. Almeida segue explicando que, com a anuência do docente 
responsável pelo laboratório, o técnico seria cedido durante uma vez por semana para outro laboratório, 
aumentando o número de laboratórios contemplados, e a jornada de 30 horas seria como um prêmio para os 
técnicos que aderissem à implantação, devido ao fato de trabalharem em dois laboratórios distintos. O técnico 
Rafael Alves, integrante da Comissão da Jornada de 30 horas, explica que existem 13 laboratórios sem 
técnicos no IBqM. A Comissão informa que há pelo menos 5 servidores interessados em integrar a Central de 
Técnicos proposta. O Prof. Olavo Amaral pergunta se não há possibilidade de implementar a Central de 
Técnicos na jornada atual de 40 horas. O técnico Rafael Alves explica que na jornada de 30 horas o trabalho 
de atuar em mais de um laboratório seria bem mais complexo, então as 30 horas serviriam como um incentivo 
para atender à demanda de dois laboratórios. A técnica em assuntos educacionais Joana de Angelis explica 
que a jornada de 30 horas é uma maneira de ampliar o atendimento ao público e trabalhar de forma 
concentrada, contestando a utilização da palavra prêmio para descrever a mudança para a jornada de 30 
horas. Opina também que o entendimento de público da AGU é equivocado, pois contempla apenas alunos, e 
não técnicos e docentes. O Prof. Fabio C. L. Almeida explica que é necessária uma justificativa bem precisa, e 
que o foco deve ser a ampliação do atendimento ao público. A Profª Russolina Zingali reforça a importância da 
justificativa do atendimento ampliado. A Profª Débora Foguel argumenta a importância de discutir melhor o 
assunto com os demais docentes e técnicos de laboratório. A técnica em assuntos educacionais Cristina 
Borborema esclarece que os técnicos estarão mais expostos a substâncias químicas se trabalharem em mais 
de um laboratório, comprometendo assim a sua saúde com um possível surgimento de doenças e 
enfermidades em decorrência dos riscos dos laboratórios, e por isso se justifica uma contrapartida. O Prof. 
Fabio C. L. Almeida levanta a possibilidade de trazer um técnico do Instituto de Biofísica (IBFCCF) para explicar 



como vem sendo aplicada a jornada de 30 horas, e também sugere uma avaliação semestral ou anual de cada 
servidor cuja jornada tenha sido implementada, pois há previsão de reversão da implementação da jornada de 
40 horas, caso ela não esteja atendendo devidamente ao objetivo do Instituto, o aumento da produtividade dos 
setores. Ficou decidida uma nova reunião, junto a uma apresentação mais detalhada da proposta da comissão 
para discutir a questão. 3-Discussão sobre empréstimo provisório de parte do espaço do Biotério Azul 
(IBqMLM) para o Dr Marcel Frajblat (CCS-decania).  Devido à ausência do Prof. Antonio Galina, que 
encaminharia a discussão, este ponto não foi discutido. 4-Encaminhamento da direção sobre o 
reparo/manutenção dos grupos geradores da Decania-CCS. Foi encaminhado à decania (Profª Anaize 
Borges Henriques, superintendente acadêmica do CCS), um pedido para reparo dos grupos geradores. Devido 
à dificuldade da universidade em providenciar o serviço, o Prof. Fabio C. L. Almeida propôs a criação de um 
fundo, através de um consórcio entre diversos docentes, utilizando a respectiva verba para pesquisas, e então 
realizar o serviço de manutenção e reparo. Foi aprovado que, voluntariamente, os professores que são Jovens 
Cientistas do Nosso Estado e Cientistas do Nosso Estado da FAPERJ fariam contribuições. 5-Projeto de 
pesquisa para justificativa de dispensa de licitação usando o Marco Legal de Ciência e Tecnologia. O 
Prof. Fabio C. L. Almeida sugeriu um projeto que justifique a compra de itens, em que cada chefe de programa 
faria um resumo de suas atividades e metas, sendo os resumos posteriormente enviados ao diretor para a 
elaboração do projeto. 6-Encaminhamento pela Diretoria dos pedidos para setor de compra e 
planejamento para 2020. O Prof. Fabio C. L. Almeida informou que houve aprovação dos pedidos de itens 
comuns dos laboratórios do instituto. Os itens seriam posteriormente enviados ao almoxarifado, formando um 
estoque comum. A Profª Russolina Zingali informou sobre a existência de uma proposta do Conselho de Centro 
para implementar o preenchimento do planejamento de docentes online. Isso permitiria aos diretores o acesso 
aos planejamentos, assim contribuindo para a elaboração do relatório. Foi pedido aos professores que 
realizassem uma prévia do preenchimento, enviada por e-mail para os mesmos. 7-Projeto de extensão: A 
incrível ciência de Leopoldo de Meis – Francisco Prosdocimi. O Prof. Francisco Prosdocimi será o 
responsável pelo projeto de extensão da Bioquímica, a ser realizado mensalmente, aos sábados. Cada dia terá 
um tema central, e serão três etapas: primeiro, uma apresentação de teatro, de forma lúdica, sobre o tema. Em 
seguida, uma entrevista com pesquisadores e especialistas. Por fim, os participantes do projeto apresentarão 
suas atividades referentes ao assunto. ATA: 1. Aprovação da ata de março (aprovado) 2. Processos da 
graduação: 1- Processo 23079.009409/2019-00 - Tayna de Mesquita Gomes - ICB - Instituto de Ciências 
Biológicas - Exclusão de disciplinas (aprovado). 2- Processo 23079.015187/2019-56 - Joyce Leite da Silva - 
Instituto de Nutrição - Alteração de Grau e Frequência (aprovado). 3. Afastamentos do país: 1- Extensão de 
afastamento do Prof. Guilherme de Oliveira para a Universidade da Virgínia em Charlottesville, EUA, no período 
de 16/08/2019 a 31/11/2019 (aprovado). 2- Profª Katia Gondim, para participação em reunião da EMBO 
“Molecular and population biology of mosquitos and other disease vectors”, na Grécia, de 22/07/2019 até 
26/07/2019, sendo o afastamento de 19/07/2019 até 29/07/2019 (aprovado). 3- Profª Mônica Freitas, para 
participação no Annual Meeting of the Alexander von Humboldt Foundation, no período de 24/06/2019 até 
29/06/2019, em Berlim, ALE (aprovado). 4- Profª Monica Freitas, para participação no EUROISMAR no 
período de 23/08/2019 até 31/08/2019, em Berlim, ALE (aprovado). 5- Prof. Fabio C. L. de Almeida, para 
participação no EUROISMAR no período de 23/08/2019 até 31/08/2019, em Berlim, ALE (aprovado). 6- Prof. 
Didier Salmon, para missão científica na Université Libre de Bruxelles/visita acadêmica e científica/intercâmbio 
com um aluno de pós-doutorado, de 01/07/2019 até 09/08/2019, na Université Libre de Bruxelles, IBMM, 
Gosselies, BEL (aprovado). 7- Profª Andrea Da Poian, para reunião de acompanhamento do projeto “Fighting 
Zika virus with antiviral peptides and conjugates translocating blood-placental and blood-brain barriers”, de 
28/06/2019 a 11/07/2019, em Lisboa, POR, e Barcelona, ESP. 4. Encaminhamento para aprovação do pedido 
de indicação da Profª Vivian Rumjanek (IBqM/UFRJ) ao título de Professor Emérito da UFRJ (aprovado). Tal 
indicação foi aprovada pelos membros do IBqM que integram o Programa de Oncobiologia, a saber: Prof. 
Franklin David Rumjanek, Prof. Jerson Lima da Silva, Prof. Mauro Sergio Gonçalves Pavão e Profª Russolina 
Benedeta Zingali. O encaminhamento foi feito pelo Prof. Robson Monteiro. E, nada mais havendo a 
acrescentar, a reunião foi encerrada, sendo esta Ata, lavrada e assinada por mim, Marcelo Benes. 


