ATA DA 120ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO.
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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze,
às 12 horas, no Auditório Professor Marcos Moraes, teve início a
reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram os
professores Mário Alberto C. da S. Neto, Sergio Ferreira, José
Roberto Meyer Fernandes, Denise Lannes, Marcos Sorgine,
Claudio Masuda, Andrea Cheble, Andre Marco, Patrícia
Alvarenga, Sônia Vasconcelos, Fernando Palhano, Georgia
Atella, Robson Monteiro, Marcelo Fantappié, Diretora Adjunta
Administrativa Carmen Amaral, e os representantes dos
funcionários técnicos administrativos: Eunice Bernal, Rubens
Nascimento e Joana de Angelis. Havendo quorum, o senhor
Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto, iniciou a reunião pelo
seguinte informe: REDE DO IBQM – O Prof. Mario prestou alguns
esclarecimentos e informou que tem realizado reuniões com os
Professores Robson Monteiro e Francisco Prosdocimi, no intuito
de buscar soluções para a rede do IBqM. Informou que, a partir
das 17 horas do dia 13 de agosto, a Rede do IBqM estará sob a
responsabilidade da Empresa Acktech, tendo acesso aos
servidores e conduzindo testes em caráter experimental, o que
poderá, eventualmente, interromper o serviço de correio e/ou
internet por alguns minutos. Um profissional, Técnico Rodrigo
Erbas, ficará alocado na sala de servidores (bloco H), no Instituto,
de segunda a sexta durante o horário comercial. Esse profissional
ficará responsável pelo que chamamos de Suporte Nível 1. Neste
primeiro nível, o técnico estará apto a resolver problemas como
manutenção, instalação e configuração de desktops ou
notebooks, de periféricos e instalação de softwares em geral.
Suporte Nível 2: Neste nível de atendimento, os analistas irão
atender às ocorrências referentes a servidores, questão de
gerenciamento de infraestrutura de rede de dados, assim como
as demandas não solucionadas pelo Suporte Nível 1. O trabalho
dos analistas é feito remotamente (a distância), porém,
independentemente da existência de ocorrências, um analista
fará 2 (duas) visitas semanais para verificação dos servidores e
da infraestrutura de rede em geral. Dando prosseguimento, o
Diretor passou para os itens de pauta a serem apreciados e
homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1)
Aprovação da ata: número 119, realizada em nove de julho de
2014, que foi aprovada por unanimidade; (2) Proposta de

Protocolo de Ética para a Pesquisa no IBqM. Foi sugerido pelo
Prof. Robson, que os novos alunos de Pós-Graduação, que estão
ingressando no Instituto, tenham conhecimento e acesso desse
documento. A proposta foi aprovada por unanimidade; (3)
Deliberação sobre proposta da Diretoria de Pesquisa para
alocação do espaço da sala DIV-SS. O Prof. Sergio informou que
surgiu apenas uma única proposta de utilização do espaço e
esclareceu que o resultado do edital foi feito justamente com
intuito de criar um laboratório compartilhado, que atendesse até 4
docentes, equivalente a dois módulos e meio. Os Professores
Marcus Fernandes e Patrícia Alvarenga apresentaram a proposta,
e que, em contrapartida, terão que devolver o espaço que foi
cedido do bloco H. Igualmente, teriam que ser submetidos à
assessoria “ad hoc” externa, porém eles acabaram de ser
avaliados em novembro de 2013, quando se tratou do pedido do
espaço do bloco H. Considerando que são os únicos
pretendentes a esse espaço, e que tiveram uma avaliação
positiva pelos assessores, seria recomendável dispensar essa
avaliação externa nesse caso específico. Em seguida, o Prof.
Sergio propôs que o Conselho aprove a cessão do espaço da
sala DIV-SS aos Professores Marcus Fernandes e Patrícia
Alvarenga. Logo após, foi aprovado por unanimidade: o espaço
da sala DIV-SS aos Professores Marcus Fernandes e Patrícia
Alvarenga; e a realização de um novo edital para o espaço do
bloco H (24m2); (4) Resultado da Avaliação de Espaço (PEGED)
- Os Professores do Programa de Educação, Gestão e Difusão
em Biociências manifestaram-se favoravelmente à alocação de
espaço - sala B-39, para a Profa. Jaqueline Leta, em função da
transferência da Profa. Denise Lannes para o espaço ofertado
pela Decania. O resultado da avaliação foi aprovado por
unanimidade; (5) Pedido de Afastamento no País da Profa.
Fernanda De Felice, para participação no XXXIX International
Congress of the Brazilian Society of Immunology, Inflamation and
Defective Insulin Signaling in Alzheimer´s Disease, em Búzios,
Brasil, no período de 18 a 22 de outubro de 2014; (6) – Pedido de
Afastamento do País da Profa. Fernanda De Felice, para
participação no Congresso da Society for Neuroscience, em
Washington, Estados Unidos, no período de 14 a 20 de novembro
de 2014; (7) - Pedido de Afastamento do País do Prof. Sergio
Ferreira, para participação no Congresso da Society for
Neuroscience, em Washington, Estados Unidos, no período de 14
a 20 de novembro de 2014; (8) – Homologação - Pedido de
Afastamento do País da Profa. Jaqueline Leta, para participar da

19ª Conferência Internacional em Indicadores de Ciência e
Tecnologia, em Leinden, Holanda, no período de 1º a 7 de
setembro de 2014; (9) – Homologação - Pedido de Afastamento
do País da Profa. Jaqueline Leta, para participar do Workshop
Franco-Brasileiro em Web Science, em Toulose, França, no
período de 8 a 15 de setembro de 2014; (10) – Pedido de
Afastamento do País do Prof. Antonio Galina, para participar do
“Mitochondrial Physiology Society 2014 – MIP2014”, em Obergurl,
Áustria, no período de 6 a 14 de setembro de 2014; (11) – Pedido
de Afastamento do País da Profa. Sônia Vasconcelos para
participar de uma Reunião de Planejamento da Conferência
Mundial de Integridade em Pesquisa, no período de 28 de
setembro a 2 de outubro, em Minneapolis, Estados Unidos; (12) –
Pedido de Afastamento no País da Profa. Sônia Vasconcelos,
para participar do III BRISPE (FAPESP) – “Brazilian Meeting on
Research Integrity, Science and Publication Ethics”, nos dia 14 e
15 de agosto de 2014, em São Paulo. Todos os afastamentos
foram aprovados por unanimidade; e (13) Processo da
Coordenação de Graduação para ser aprovado no Conselho
Deliberativo: Inclusão de disciplina eletiva no currículo dos cursos
de Ciências Biológicas: Modalidade Médica e Ciências Biológicas,
que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Profa. Georgia
informou que as declarações solicitadas só serão entregues aos
docentes que de fato estiverem ministrando aulas. Ficou
acordado entre as duas Comissões de Graduação e de PósGraduação que em relação ao crédito didático, o crédito de
doutorado poderá ser um prático e um teórico. Informou sobre a
avaliação docente, a partir do segundo semestre de 2014,
principalmente para aqueles que estarão realizando as suas
progressões. Em seguida, foi aprovado pelo plenário que as
avaliações serão entregues juntamente com as provas e que
independentemente das progressões, cada semestre, o docente
entregará as mesmas na secretaria de graduação. E, nada mais
havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às 13h, tendo
sido a presente ata lavrada por mim, Mônica F. de Araujo Cunha.

