
ATA NÚMERO CENTO E TREZE 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.X. Aos dezoito 
dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às 12 horas, no Auditório Prof. 
Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. 
Compareceram os professores Mário Alberto C. da S. Neto, Russolina Benedeta 
Zingali, Hatisaburo Masuda, Pedro L. de Oliveira, Vivian Mary B. D. Rumjanek, José 
Roberto Meyer Fernandes, Claudio Masuda, Olavo Amaral, Sônia Vasconcelos, 
Monica Montero Lomeli, Robson Monteiro, Georgia Correa Atella, Diretora 
Administrativa - Carmen Lucia da Silva Amaral, Representante dos alunos de Pós-
Graduação - Leonardo Vasquez e a Representante dos Servidores Técnico-
Administrativos - Joana de Angelis. O senhor Diretor do Instituto, Professor Mário, 
iniciou a reunião pelos seguintes informes:  (1) Reuniões do Conselho 
Deliberativo – ausência nas reuniões do conselho dos representantes dos Alunos 
de Pós-Graduação; (2) Setor Financeiro – Novas formas de compra de acordo 
com as normas do TCU/CGU. Apresentação da servidora Monika Aparecida Santos 
Marins, que será alocada no Setor Financeiro. O Prof. Mario informou que parte 
emergencial de algumas despesas do Instituto foram pagas pela Pós-Graduação e 
agradeceu ao Prof. Robson pela ajuda e colaboração; (3) Instabilidade de 
servidores do Instituto em 2013. Transferência do servidor Zandré Vianna 
Cardoso para a Prefeitura da UFRJ e a licença Médica do servidor Sergio Acris -  
Setor de Patrimônio; (4) EBSERH – evento que impactou a Universidade - 
manifesto  dos Professores Titulares, Eméritos, Dr. Honoris causa e Diretores de 
Unidades do Centro de Ciências da Saúde, em relação à contratação da EBSERH 
como uma nova forma de apoio à gestão dos Hospitais Universitários; (5) Pesquisa 
de mercado para melhorias da rede do Instituto e a participação de Professores e 
Engenheiros da COPPE. Foi realizada uma pesquisa de mercado para 
monitoramento da rede do Instituto. O Instituto não poderá pagar ao Sr. Carlos 
André por motivo de mudança no sistema de pagamento do Governo Federal; (6) 
Saída de emergência do bloco H, 2º andar. A Profa. Lina, pedindo a palavra 
informou sobre a rachadura no laboratório do Prof. Masuda e vazamentos no DSS; 
(7) Coordenação de Graduação: A Profa. Georgia falou que está preparando a 
grade de aulas para 2014/1, e sugeriu que conste na documentação do candidato 
que passar no concurso que na UFRJ não existe vaga alocada com horário 
específico e que ele dará aula em todos os horários disponíveis, manhã, tarde e 
noite. Sobre os professores visitantes, ela gostaria de saber quais deles estão 
alocados no Instituto, pois eles também precisam participar da grade de aulas da 
graduação. Dando prosseguimento, o Diretor passou para os itens de pauta a 
serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) 
Aprovação das atas nº 111,  realizada no dia 9 de outubro de 2013 e da Reunião 



Extraordinária, realizada no dia 27 de novembro de 2013, que foram aprovadas por 
unanimidade; (2) Homologação do resultado da eleição para representantes e 
suplentes no Conselho Deliberativo para as categorias: Professor Associado, 
Professor Adjunto e Servidores Técnicos Administrativos, que foi aprovado por 
unanimidade;  (3) Pedido de Afastamento do País da Profa. Fernanda De Felice, 
para participação no “Keystone Symposia – Challenges and Opportunities in 
Diabetes Research  and Treatment” em Vancouver , Canadá, no período de 11 a 18 
de janeiro de 2014; (4) Pedido de Afastamento do País do Prof. Francisco 
Prosdocimi, para aperfeiçoamento profissional em área de interesse, colaboração 
em nível internacional e qualificação acadêmica, em Cawthrow Institute, Massey 
University, Nelson, Nova Zelândia, no período de 12 de janeiro a 12 de fevereiro de 
2014;  (5) Pedido de Afastamento do País do Prof. Didier Jean, para participação 
de Missão Científica no Laboratório de Parasitologia Molecular, no Instituto de 
Biologia e Medicina Molecular, em Gosselies, Belgica, no período de 15 de 
dezembro de 2013 a 1º de fevereiro de 2014; (6) Pedido de Afastamento do País do 
Prof. José Ricardo Murari Pires, para participação de Missão científica na 
Universidade de Havana, Cuba, no período de 8 de janeiro a 17 de fevereiro de 2014;  (7) Pedido 
de Afastamento do País do Prof. Marcus Fernandes, para realização de Missão Científica 

em Boston, Estados Unidos, no período de 4 de março de 2013 a 4 março de 2014. Todos 
os pedidos de afastamento do país foram aprovados por unanimidade. Em seguida 
a Profa. Georgia pediu a palavra comunicando que ficou acordado no fórum de 
graduação que todo docente que pedir afastamentos deverá declarar  a substituição 
de outro docente para suprir a sua ausência nas aulas de graduação; (8) Pedidos 
aprovados “ad referendum” para homologação: Afastamento no país da servidora 
Ana Lucia de Oliveira Carvalho, Técnica em Laboratório, para participar do V 
Congresso da BrMASS, em Campinas, São Paulo, no período de 8 a 11 de 
dezembro de 2013; (9) Pedido de Afastamento no País do Prof. Claudio Akio 
Masuda, para participar do Workshop – Visão de Futuro e Agenda para a Pesquisa 
e Aplicação da Levedura Saccharomyces cerevisiae, em Vitória, Espírito Santo, nos 
dias 05 e 6 de dezembro de 2013; (10) Pedido de Afastamento no Páis da Profa. 
Monica Montero, para participar  do Workshop – Visão de Futuro e Agenda para a 
Pesquisa e Aplicação da Levedura Saccharomyces cerevisiae, em Vitória, Espírito 
Santo, nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013. Todos os pedidos foram aprovados por 
unanimidade; (11) Processos da Coordenação de Graduação que já foram 
aprovados pela Comissão de Graduação para serem aprovados no Conselho 
Deliberativo: 23079.049253/2013-99 – Inclusão de Nota, da aluna Bárbara Costa 
de Rezende; 23079.015066/2013-10 – Exclusão de  Grau, da aluna Melissa Muro;  
23079.047935/2013-58,  Inclusão de Nota, da aluna Thabata Martins e 
23079.047917/2013-76, Inclusão de Nota, do aluno Thiago Rocha; 
(13)Homologação do resultado do processo de seleção para Professor Visitante do 
Programa de Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Difusão em Biociências 
do Instituto, com a APROVAÇÃO da candidata PATRÍCIA SOUZA DOS SANTOS, 



que foi aprovado por unanimidade; (14) Permuta do  
 servidor – Fabrício Araújo Gonçalves Cruz, técnico em  
 Laboratório/Química desta Unidade, pelo funcionário Gileno dos  
 Santos de Souza, Técnico em Laboratório/Química do Pólo UFRJ de  
 Macaé. Em seguida, a Profa. Ana Paula prestou alguns esclarecimentos sobre a 
permuta em questão. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada 
às 14h e 15min, tendo sido a presente ata lavrada por mim, Mônica F. de Araujo 
Cunha.             . 

 


