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As onze dias do mês de abril de dois mil e doze, às 12 horas, no Auditório
Leopoldo De Meis foi aberta a reunião. Compareceram os professores: Mário
Alberto C. da S. Neto, José Roberto Meyer Fernandes, Franklin Rumjanek,
Hatisaburo Masuda, Vivian Rumjanek, Cláudio Masuda, Mauro Pavão, Andrea
Cheble, Patrícia Alvarenga, Marcius Almeida, Carolina Braga, André Gomes,
Sônia Vasconcelos, Maria Lucia Bianconi, Mônica Lomeli, Geórgia Atella e os
representantes dos servidores técnico-administrativos Carmem Lúcia Amaral,
Eunice Bernal, Joana de Angelis e Charlion Oliveira. Havendo quorum, o
senhor Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto Neto, iniciou a reunião pelos
informes. INFORMES: (1) Boas Vindas: O professor Mário Alberto Neto deu
as boas vindas aos novos membros do Corpo Deliberativo e à nova funcionária
do IBqM, Sra. Denise Freitas, que está vindo do Instituto de Ciências
Biomédicas e para ficar alocada no Setor de Pós-graduação, na área de
Mestrado Profissional do Instituto. (2) Visita de uma comitiva à UFRJ: O
professor Mário Alberto Neto solicitou que todos se preparassem para a visita
de uma Comitiva do Central Universal South Africa ao CCS e ao Hospital
Universitário no mês de agosto e destacou que será um momento muito
importante, visto que será uma forma de devolver uma expectativa do Diretor
do Hospital Universitário de se obter um Hospital Universitário onde se faça
ciência de qualidade como no CCS. (3) Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares: O professor Mário Alberto Neto comunicou aos membros que
está havendo uma mobilização dos estudantes do UFRJ com a tentativa de se
opor a contratualização e que a questão foi discutida em uma assembleia no
auditório Quinhentão, onde tais alunos mostraram-se contra a criação da
referida empresa. O professor também informou que, ao final da discussão,
ficou decidido pela Decana do CCS que no próximo dia 24 de abril este
assunto seria apreciado no Conselho de Coordenação do CCS. (4) Edital
PIBIC: O professor Mário Alberto Neto lembrou que amanhã, dia 12 de abril,
terminará o prazo previsto pelo referido edital para a solicitação de bolsas no
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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação. (5) Cadastro do IBqM no Comitê de Ética e
Experimentação com Seres Humanos: Foi informado pelo professor Mário
Alberto Neto que esperava-se que o CEP do Hospital Universitário fizesse o
cadastramento no referido Comitê, mas que graças a iniciativa das professoras
Maria Lucia Bianconi e Sônia Vasconcelos, as mesmas conseguiram
efetivamente disparar o processo de cadastramento. (6) Crise da Faculdade
de Medicina do Campus de Macaé: O professor Mário Alberto Neto
comunicou que a Faculdade de Medicina está passando por um problema
muito sério. Os alunos dos primeiros períodos reclamam seriamente da
qualidade do curso, do cronograma e em especial do estilo de aula praticado
por alguns docentes. Além disso os estudantes que estão cursando entre o
quinto e o sétimo período do curso no campus de Macaé estão começando a
frequentar os estágios clínicos e, devido a isso, estão protestando quanto às
condições do Hospital Universitário, que, principalmente, não está em
condições de recebê-los para completar o ciclo profissionalizante. Ao final da
discussão, o professor Mário Alberto Neto frisou que a situação é muito
preocupante para a Universidade. No entanto, o IBqM em especial a Direção –
Geral e a Direção Adjunta de Graduação tem acompanhado de perto e
participado fortemente na solução dessa questão em parceria com a Faculdade
de Medicina e com a Reitoria da UFRJ. (7) Graduação: A professora Geórgia
Correa Atella fez agradecimentos aos docentes que se voluntariaram neste
período e no período passado para solucionar problemas referentes à
‘’buracos’’ que haviam na grade de disciplinas, citando os nomes daqueles que
contribuíram nesta questão, dentre eles, foram citados os professores Júlio
Mignaco e Carlos Frederico Leite Fontes e seus alunos Tarcísio dos Santos
Filho e Leonardo Vazquez, às professoras Fernanda Felice, Carla Polycarpo e
Patrícia Alvarenga, à pós-doutoranda Kátia Cabral, ao aluno João Delou, aluno
da professora Márcia Capella e ao aluno Willy Jablonka, e por fim, ao professor
Mauro Pavão. (8) Progressões: O professor Mário Alberto Neto informou aos
membros que as progressões dos professores Olavo Amaral, Gabriela Paiva,
Matthias Gralle e Wagner Seixas foram encaminhados Ad referendum para que
os prazos não fossem perdidos. Tal medida foi aprovada pelos membros
presentes. (9) Descarte de Rejeitos Químicos: O professor Mário Alberto
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Neto solicitou que os laboratórios se preparassem e se organizassem para
participar do próximo descarte, que acontecerá no dia 19 de abril, onde será
décima operação a ser realizada no prédio do CCS. A seguir, o Diretor indicou
os itens de pauta a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo
Deliberativo: (1) Aprovação da ata da última reunião do corpo deliberativo:
A ata foi aprovada por unanimidade; (2) Apresentação do BRISPE 2012: A
professora Sônica Vasconcelos agradeceu ao professor Mário Alberto Neto a
oportunidade de discorrer para os membros sobre o BRISPE 2012 - II Brazilian
Meeting on Research Integrity, Science and Publication Ethics - no qual tem
promovido a Integridade Científica e sido de grande relevância internacional.
Durante toda a apresentação, a professora destacou a importância de
participar do evento e solicitou aos interessados que entrassem no site para
efetuar as inscrições, que irão do dia vinte e oito de maio a primeiro de junho
de 2012. (3) Solicitação de correção de histórico escolar da aluna de
graduação Tainá Maia Rego – Inclusão de disciplina: A solicitação foi
aprovada pelos membros presentes. (4) Solicitação de exclusão de
disciplinas do aluno de graduação Luis Felipe Ferreira de Medeiros.
Relator: prof. Marcus Oliveira: A solicitação teve o parecer favorável do
professor Marcus Oliveira e foi aprovada pelos membros presentes. (5)
Afastamento no país do professor José Roberto Meyer Fernandes para a
Universidade Federal de São Paulo-SP, para participar de banca
examinadora de tese de doutorado no dia 20 de abril de 2012: A solicitação
foi aprovada pelos membros presentes. (6) Afastamento no país do
professor José Roberto Meyer Fernandes para o Instituto Gonzalo Muniz
Fiocruz – Salvador-BA, para participar como palestrante no V Curso
Avançado em Biologia Celular de Patógenos no período de 24 a 26 de
abril de 2012: A solicitação foi aprovada pelos membros presentes. (7) Rede
do IBqM: O professor Mário Alberto Neto passou a palavra para o funcionário
Carlos André, responsável pelas redes do IBqM e, em seguida, o funcionário
iniciou sua apresentação comentando a sua trajetória acadêmica e profissional.
Logo após, o mesmo notificou os membros dos locais onde foram instaladas as
Redes Giga. Dentre os locais, foram citados os laboratórios das professoras
Vivian Rumjank e Martha Sorenson, a sala de microscópio, o auditório
Leopoldo de Meis - onde neste último está funcionando rede wireless – Blocos
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B e E, Laboratório Sonda, Laboratório Genoma e sala de Almoxarifado. Além
destes feitos, o funcionário informou que as câmeras de segurança do IBqM já
estavam em pleno funcionamento, fazendo uma demonstração da visualização
online das imagens em tempo real através de um programa específico. Ao final,
apresentou aos membros os planejamentos para os próximos meses. Foi
deliberado que o Sr. Carlos André incluísse a instalação da Rede Giga no
auditório Marcos Moraes e procurasse informações sobre o servidor Cash,
onde no caso de haver a necessidade se adquiri-lo, o mesmo deveria trazer um
detalhamento do orçamento do referido equipamento. (8) Edital FAPERJ de
Manutenção de Equipamentos: O professor Mário Alberto Neto solicitou que
os docentes informassem os equipamentos multiusuários de seus laboratórios
que estivessem necessitando de manutenção corretiva ou preventiva, frisando
que não gostaria que algum equipamento ficasse de fora, pois seria uma
oportunidade excepcional para o IBqM. (9) Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia: O professor Mário Alberto Neto passou a palavra para o professor
Mauro Pavão, que iniciou a apresentação destacando a importância do referido
evento para dar visibilidade ao que a Universidade faz em termos de ciência e
inovação. Logo após, o professor solicitou aos docentes do IBqM que
participassem do mesmo incluindo seus projetos. Foi deliberado que seria feito
um orçamento do que será necessário para encaminhar à PR-5, a qual
financiará o evento junto com a FINEP, FAPERJ e Petrobrás. (10) Parecer da
Comissão de Espaço acerca da solicitação da Profa. Vivian Rumjanek: O
professor Franklin Rumjanek, membro da Comissão de Espaço, informou aos
membros deste Conselho que a Comissão visitou o espaço o qual foi solicitado
a ampliação do Laboratório Didático de Ciência Para Surdos (LaDiCS), situado
ao lado do PARG, e também discutiu formalmente sobre o assunto, julgando
que a solicitação deveria ser concedida. O parecer foi homologado pelos
membros presentes. (11) Discussão e Avaliação do Novo Regimento do
IBqM: O professor Mário Alberto Neto pôs em discussão novas alterações
feitas no Regimento Interno do Instituto e destacou esta última versão alterada
será encaminhada a todos para ser aprovada em reunião extraordinária a ser
agendada. O referido professor ressaltou que, para aprovação do regimento,
era preciso que houvesse um quórum mínimo de 2/3 dos membros e devido a
isso, solicitou o comparecimento em massa dos membros do Corpo
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Deliberativo do IBqM. E nada mais havendo a acrescentar, a reunião encerrouse às quatorze horas e cinquenta minutos, tendo sido a presente ata lavrada
por mim, Janaina Serrrano de Hollanda Pinheiro.
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