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ATA NÚMERO NOVENTA E OITO DO CONSELHO  

DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto 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, Jerson Lima, Pedro Lagerblad de 

Oliveira, Sérgio T. Ferreira, Vivian Rumjanek, Cláudio Masuda, Mauro Pavão, 

Júlio Mignaco, Marcelo Fantappié, Patrícia Alvarenga, André Gomes, Sônia 

Vasconcelos, Maria Lucia Bianconi, Mônica Lomeli, Paulo Ferreira, Robson 

Monteiro e os representantes dos servidores técnico-administrativos Carmem 

Lúcia Amaral, Eunice Bernal e Charlion Oliveira. Havendo quorum, o senhor 

Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto Neto, iniciou a reunião pelos informes. 

INFORMES: (1) Espaços de Micropropriedades: O professor Mário Alberto 

Neto informou que o aulário para ampliação do laboratório dos surdos ficará 

pronto e será entregue no mês de outubro. Em seguida, o professor Mário 

Alberto Neto passou a palavra ao professor Paulo Ferreira, que informou que a 

obra do novo laboratório para onde serão transferidas as instalações do seu 

laboratório, já está finalizada e que apenas estão faltando alguns detalhes 

para, na próxima semana, efetuar a transferência das instalações. (2) 

Biotérios: O professor Mário Alberto Neto comunicou que foi concedida 

oficialmente, através da Decania do CCS e da Reitoria, a transferência de todo 

o espaço ocupado pelos biotérios para o bloco K, onde as plantas e as 

negociações estão sendo feitas, com previsão da transferência do espaço para 

até o ano subsequente. (3) Espaços de Grandes Propriedades: O professor 

Mário Alberto Neto informou questões discutidas no Fórum de Diretores do 

CCS referentes à criação do ‘’CCS 2’’ foram levadas para discussão em uma 

reunião com o Reitor da Universidade, professor Carlos Levi, onde foi solicitada 

formalmente uma área de oitenta e cinco metros quadrados para comtemplar o 

‘’CCS 2’’ e foi concedida uma área de quarenta e cinco metros quadrados, 

onde trinta e cinco mil metros quadrados seriam destinados às instituições do 

CCS que queiram ser transferidos para ocupar esta nova área. Em seguida, o 
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professor Mário Alberto Neto citou que o Instituto de Biofísica Carlos Chagas 

Filho, o Instituto de Nutrição e o Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais 

manifestaram interesse em fazer esta movimentação e que com isso, surgirá a 

possibilidade de utilizar a área ocupada pelo Núcleo de Pesquisa de Produtos 

Naturais para alocar laboratórios do IBqM. (4) Fórum de Ciência e Cultura: O 

professor Mário Alberto Neto comentou sobre a visita do novo Coordenador do 

referido fórum, o professor Carlos Vainer e informou que entrará em contato 

com ele para discutir questões da área de extensão. (5) Home Page: O 

professor Mário Alberto Neto expôs aos membros que, devido a uma nova lei 

que determina que as Home Pages de todas as Instituições públicas devem 

apresentar conteúdo com transparência e detalhamento, reuniu-se com os 

professores Robson Monteiro e Francisco Prosdocimi e com o funcionário 

Leandro Penna, da pós–graduação, onde decidiu-se contratar de uma empresa 

especializada na elaboração de Home Pages, por um período de três meses, 

para auxiliar na reformulação da Home Page do Instituto para atender as 

exigências da nova lei em vigor e por fim, O professor Mário Alberto Neto 

informou que o funcionário Leandro Penna, experiente em assuntos de 

informática devido à sua formação em Biociências, ficará responsável por 

cuidar também desta reformulação. (6) Divulgação do Prêmio CAPES de 

Teses 2011: O professor Robson Monteiro tomou a palavra e divulgou que a 

Tese defendida por Sofia Jürgensen Hartke, orientada do professor Sérgio 

Ferreira, foi indicada para concorrer ao prêmio CAPES de melhor Tese do ano 

de 2011 pela comissão julgadora formada pela professora Martha Sorenson, 

pelo professor próprio professor Robson Monteiro e pelo professor José 

Roberto Meyer Fernandes. (7) Limite do Número de Orientados por 

Orientador: O professor Robson Monteiro expôs aos membros que, por 

determinação da CAPES, cada orientador apenas poderá possuir o número 

máximo de oito orientados e que, em breve, solicitará que os mesmos 

informem oficialmente quantos orientados estão vinculados a eles. A seguir, o 

Diretor indicou os itens de pauta a serem apreciados e homologados pelos 

membros do Corpo Deliberativo: (1) Apresentação do Plano para Diretoria 

Adjunta de Pesquisa – Prof. Sérgio Ferreira: O professor Sérgio Ferreira 

tomou a palavra e iniciou seu discurso comentando sobre a proposta de 

atuação da Diretoria de Pesquisa no qual ainda passará por um processo de 
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aperfeiçoamento. Em seguida, o referido professor colocou em seu discurso as 

razões, os objetivos e as formas de atuação as quais explicam a importância 

da criação desta nova Diretoria. O vice-diretor do IBqM, professor José Roberto 

Meyer, propôs como encaminhamento que o professor Sérgio Ferreria 

trabalha-se em cima de temas mais específicos e relevantes para deliberar nas 

próximas reuniões do Conselho Deliberativo. Prosseguindo, o professor Mário 

Alberto Neto destacou a importância da apresentação de propostas do 

professor Sérgio Ferreira e sugeriu como encaminhamento que o mesmo 

elaborasse um documento contento todas as propostas iniciais para o plano de 

atuação da Diretoria Adjunta em questão e que este documento completo fosse 

circulado para todo o corpo social do Instituto de imediato e deliberado pelo 

Corpo Deliberativo em blocos. A professora Patrícia Alvarenga ainda 

acrescentou sua proposta onde os temas do plano de atuação fossem 

discutidos de forma isolada e que fosse escolhido um dia especificamente para 

isso. O professor Mário Alberto Neto retomou sua proposta de 

encaminhamento, a qual foi aprovada pelos membros presentes. (2) Semana 

de Pós Graduação IBqM 2012: O professor Mário Alberto Neto comunicou 

aos membros que o evento acontecerá entre os dias 05 e 09 de novembro de 

2012. (3) Pedido de afastamento do país da professora Patrícia Alvarenga 

no período de 09/09 a 10/10/2012 para Missão científica nos EUA – 

Rockville – National Institutes of Health – Desenvolvimento de Pesquisa e 

Projeto de Colaboração: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos 

membros presentes. (4) Pedido de afastamento no país da professora 

Sônia Vasconcellos para SPBC - FAPESP – São Paulo, no período de 29 a 

31 de agosto de 2012: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos 

membros presentes. (5) Pedido de afastamento do país da professora Maria 

Lucia Bianconi para ministrar um curso na Faculdade de Biologia de 

Universidade de Havana e participar do Congresso da Sociedade Cubana 

de Química – CUBA, no período de 24/09 a 15/10 de 2012: A solicitação de 

afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (6) Pedido de 

afastamento do país para missão Científica professor Mathias Gralle no 

período de 15/08 a 15/09/2012 para Queen`s University, Ontario, Canadá: A 

solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (7) Pedido 

de afastamento no país professor Marcelo Fantappié para participar de 
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um congresso em Belo Horizonte, no período de 16 a 19 de setembro de 

2012: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (8) 

Pedido de afastamento no país do professor José Roberto Meyer 

Fernandes para participar do I Simpósio Internacional em Mitocôndrias e 

Metabolismo em Recife, no período de 12 a 15 de setembro/2012: A 

solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (9) Pedido 

de afastamento no país do professor Antônio Galina para participar do I 

Simpósio Internacional em Mitocôndrias e Metabolismo em Recife, no 

período de 12 a 15 de setembro de 2012: A solicitação de afastamento foi 

aprovada pelos membros presentes. (10) Pedido de afastamento no país do 

professor Vitor Hugo Pomim para ministrar um curso na pós-graduação 

em Bioquímica na Universidade Federal do Ceará no período de 17 a 27 

de setembro de 2012: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos 

membros presentes. E nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi 

encerrada às quatorze horas e trinta minutos, tendo sido a presente ata lavrada 

por mim, Janaina Serrrano de Hollanda Pinheiro. 


