
ATA DA 124ª 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 dezembro do ano de dois mil e quatorze, 
às 12 horas, no Auditório BEZÃO, teve início a reunião do 
Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram os professores 
Mário Alberto C. da S. Neto, Russolina Zingali, Paulo Antonio S. 
Mourão, José Roberto Meyer Fernandes, Hatisaburo Masuda, 
Marcos Sorgine, Claudio Masuda, Olavo Amaral, Mauro Pavão, 
Julio Mignaco, Patrícia Alvarenga, Sônia Vasconcelos, Fernando 
Palhano, Marcelo Fantappié, Robson Monteiro, Georgia Atella,   e 
Carmen Lucia da Silva Amaral – Diretora Adjunta Administrativa. 
Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário 
Alberto, iniciou a reunião pelos seguintes informes: 1 – Painés 
elétricos do Bloco H2 – Finalização e Checagem. Foi proposto e 
apoiado pelo Conselho o agendamento de cada laboratório para 
realizar a verificação e identificação das salas e seus respectivos 
aparelhos. A Profa. Georgia sugeriu que cada laboratório enviasse 
uma pessoa para ajudar na verificação dos disjuntores junto a 
empresa responsável pelo serviço. Foi informado que a próxima 
etapa será finalizada com o mapeamento e o projeto sendo 
executado. Dando prosseguimento, o Diretor do Instituto 
passou para os itens de pauta a serem apreciados e 
homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) 
Aprovação de ata: Ata de número 123, realizada no dia 12 de 
novembro de 2014, que foi aprovada por unanimidade; (2) 
Resultado da Eleição para o cargo de Diretor e Vice Diretor do 
Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. “Aos dias três, 
quatro, cinco, oito e nove do mês de dezembro do ano de dois mil 
e quatorze, foi realizada a eleição nas instalações do Instituto de 
Bioquímica Médica Leopoldo de Meis para a indicação do novo 
Diretor e Vice-Diretor do referido Instituto para o mandato de 02 
(dois) anos. Por indicação dos membros do Conselho Deliberativo 
do IBqM, a mesa eleitoral foi composta pelos Professores José 
Roberto Meyer Fernandes,  Julio  Alberto Mignaco e pela Técnica 
em Assuntos Educacionais Cristina de Borborema Areas, 



Representante dos Servidores Técnicos Administrativos. CHAPA 
INSCRITA E ÚNICA: Professora Russolina Benedeta Zingali 
como Diretor e Professor Fabio Ceneviva Lacerda de Almeida 
como Vice-Diretor. Compareceram e assinaram a lista de 
votantes, 124 (cento e vinte e quatro) eleitores. Abertas as urnas, 
foi apurado o seguinte resultado: Professores: Do total de 59 
(cinquenta e nove) docentes aptos a votarem, o número de votos 
apurados foi de  50 (cinquenta) votos. A chapa Professora 
Russolina Benedeta Zingali como Diretor e Professor Fabio 
Ceneviva Lacerda de Almeida como Vice-Diretor obteve quarenta 
e nove votos (49). Somente 01(um ) voto nulo e nenhum em 
branco. Funcionários Técnicos e Administrativos: Do total de 
55  (cinquenta e cinco)  funcionários Técnicos e Administrativos 
aptos a votarem, o número de votos apurados foi de   vinte e 
quatro(24). A chapa Professora Russolina Benedeta Zingali como 
Diretor e Professor Fabio Ceneviva Lacerda de Almeida como 
Vice-Diretor obteve vinte e três (23) votos. Somente um (1) voto 
em branco e nenhum voto nulo. Alunos de Pós-Graduação: Do 
total de 204 (duzentos e quatro) alunos aptos a votarem, o número 
de votos apurados foi de 45 (quarenta e cinco) votos. A chapa 
Professora Russolina Benedeta Zingali como Diretor e Professor 
Fabio Ceneviva Lacerda de Almeida como Vice-Diretor obteve 
quarenta e três votos (43). Somente 02(dois) votos em branco  e 
nenhum voto nulo”. O Prof. Mario parabenizou os novos Diretores 
do Instituto e, em seguida, o resultado da eleição foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho; (3) Novos representantes dos alunos 
de Pós-Graduação no Conselho Deliberativo – Titular: Samir 
Pereira da Costa Campos - Suplente: Leonardo Vazquez. Com a 
palavra, o aluno Samir Pereira da Costa Campos se apresentou ao 
plenário e fez algumas considerações. Logo após, o Prof. Mario 
lembrou que o Conselho estava sem representantes dos alunos de 
Pós-Graduação durante esse ano e que ficou satisfeito em saber 
do interesse e comprometimento deles nas reuniões do Instituto; 
(4) Posicionamento do PBMB sobre o pedido de prorrogação de 
Afastamento do País do Prof. Marcus Oliveira, o período de 4 de 
março à 4 de novembro de 2015. O Professor Marcus se encontra 
em Missão Científica no Laboratório do Prof. Shirihai, na “Boston 



University School of Medicine”. O pedido de prorrogação de 
afastamento do referido professor foi aprovado por unanimidade; 
(5) Pedido de Afastamento no País da Técnico de Laboratório 
Nuccia Nicole Theodoro de Cicco, para participar do evento – “ 
Análise e Organização de Curso para Surdos em Reserva 
Florestal”, em Rio das Ostras, RJ, no período de 9 à 11 de 
dezembro do corrente ano. O pedido de afastamento foi aprovado 
por unanimidade; (6) Assuntos Extra Pauta – 1) A pedido do Prof. 
José Roberto foi aprovado pelo plenário o encaminhamento  ao 
Reitor do pedido de vaga para Professor Adjunto, tendo em vista  a 
substituição da vaga  do Concurso para Professor Titular da Profa. 
Debora Foguel; 3) Pedido da Profa. Russolina sobre a elaboração 
de uma carta ao Reitor solicitando ao CONSUNI a revisão do 
artigo em que determina que a provas, referente ao concurso para 
Professor Titular Externo – (pesquisadores/professores 
estrangeiros), não sejam elaboradas em português. Em seguida, 
ficou acordado e aprovado pelo Conselho que a Profa. Russolina 
estará com a incubência de elaborar a referida carta para ser 
enviada ao Magnífico Reitor; - 3)Homenagem ao Prof. Leopoldo – 
O Prof. Fernando Palhano informou que no último ALV de 2014 
será realizada uma homenagem ao nosso querido Prof. Leopoldo 
de Meis, com apresentação de vídeos e depoimentos de docentes 
do  Instituto. O evento será realizado no Auditório da Farmácia, dia 
12 de dezembro, às 12h; e (7) Processos da Coordenação de 
Graduação que já foram aprovados pela Comissão de Graduação, 
para serem aprovados no Conselho Deliberativo: 
23079.048834/2014-00 – Exclusão de Disciplina – Patrícia de 
Albuquerque Cavalcante; 23079.061753/2014-97 – Criação de 
Disciplina Eletiva – Fundamentos de Química para Ciências da 
Saúde da Faculdade de odontologia. Todos os processos da 
Graduação listados acima foram aprovados por unanimidade. 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. 

 
 
  


