
 

 

ATA DA 142ª REUNIÃO DO CONSELHO  DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA 
MÉDICA LEOPOLDO DE MEIS 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.   

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às 12 horas, no 

Auditório Professor Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho Deliberativo 

do IBqM. Compareceram os Professores Russolina Benedeta Zingali, Pedro Oliveira, 

Paulo Mourão, Julio Mignaco, Marcos Sorgine, Paulo Cavalcanti G. Ferreira, Mauro 

Pavão e a Diretora Adjunta de Gestão Administrativa, Carmen Lucia. Havendo 

quorum, a Profa. Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião com o 

seguinte informe: 1 - Obras no Instituto. A Diretora do Instituto informou sobre as 

pequenas obras que vem sendo realizadas no Instituto e fez um breve 

esclarecimento sobre a forma como elas estão sendo financiadas, como por exemplo, 

a adesão a Atas de Registro e Preço e Dispensa de Licitação, de acordo com as 

normas vigentes. Dando prosseguimento, a Diretora do Instituto passou para os 

itens de pauta, a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo 

Deliberativo:  1)Projetos de Extensão para aprovação: a) Tipo da Ação: Curso - Título: 

Oficina Arte Ciência. Coordenador: Francisco Prosdocimi de Castro Santos; b) Tipo de 

Ação: Projeto - Título: Luz nas Plantas - Elaboração e Aplicação de Experimentos em 

Curso Para a Educação Científica de Crianças. Coordenadora: Andrea Thompson da 

Poian. Em seguida, os projetos foram aprovados por unanimidade; 2) Aprovação de 

atividades de extensão do Instituto a título de progressão docente e de técnicos: 

levando em consideração diversas atividades desenvolvidas cotidianamente por 

membros de nosso Instituto, cujo registro não cabe  nos sistema de registro da 

extensão, por serem eventos pontuais, mas que consistem em atividades extramuros 

e/ou intramuros com público externo à UFRJ ou à academia, classificados conforme 

as diretrizes adotadas pela UFRJ, resolvemos aprovar como extensão as seguintes 

atividades:  cursos e workshops em escolas públicas ou particulares de ensino 

fundamental ou médio; cursos e workshops em congressos destinados a público 

leigo; cursos de férias para alunos/professores do ensino fundamental e médio; e, 

atividades em museus e espaços culturais. Ressaltamos que tais atividades devem ser 

comprovadas através de documentação; 3) Pedido de Afastamento do País do Prof. 

Pedro Oliveira, para participar da XXV International Congress of Entomology , em 

Orlando, Flórida, USA, no período de 25 a 30 de setembro de 2016. O pedido de 

afastamento foi aprovado por unanimidade; 4) Processos da Coordenação de Graduação 

para serem aprovados no Conselho Deliberativo: Inclusão de Nota e/ou disciplinas - 

23079.027359/2016-91 - Priscila Costa dos Santos e 23079.028372/2016-68 - Clara 

Figueiredo Reis Gomes; Exclusão de Disciplina - 23079.010494/2016-06 - Stella Maryane de 

Oliveira Costa e 23079.025574/2016-58 - Caio Oliveira de Sa Ferreira, que  foram aprovados 

por unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às 

13h30min, sendo, a presente ata, lavrada e assinada por mim, Mônica F. de Araujo 

Cunha.  


