
ATA DA 146ª 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 quatorze dias do mês de dezembro 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, Jerson Lima Silva, Pedro Oliveira, 
Debora Foguel, Hatisaburo Masuda, Claudio Masuda, Olavo Amaral, Vitor Pomin, Julio Mignaco, 
Patrícia Alvarenga, Paulo Cavalcanti G. Ferreira, Monica Lomeli, Diretorias Adjuntas - Robson 
Monteiro, Mariana Sá Pereira, Mauro Pavão e Carmen Lucia da S. Amaral, Representantes dos 
Servidores Técnicos Administrativos – Joana de Angelis, Helio Pereira e Eunice Bernal. Havendo 
quorum, a Profa. Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião com o seguintes informes: 1 – 
Premiação SIAC. A Premiação dos melhores trabalhos do Instituto foi conduzida pela Profa. 
Carla Polycarpo; 2 - Informações descarte. O Prof. Leonardo comunicou ao plenário sobre o 
andamento do processo de licitação (36 meses) para descarte de produtos químicos e, também, 
prestou alguns esclarecimentos sobre o descarte que ocorrerá em janeiro de 2017. Dando 
prosseguimento, a Diretora do Instituto passou para os itens de pauta, a serem 
apreciados e homologados pelos membros do Corpo Deliberativo:  1) As Atas referentes ao 
mês de novembro 2016 (conselho ordinário e extraordinário), que foram aprovadas por 
unanimidade; 2) Discussão e aprovação de regras para afastamento do país conforme descritas 
a seguir: I) A solicitação de afastamento deverá ser apresentada formalmente, com no mínimo 
de seis meses de antecedência, à Diretoria Geral, contendo os seguintes itens: a) Carta 
justificativa, indicando: os impactos que o afastamento trará na carreira, assim como os 
impactos para ensino na graduação e pós-graduação e a pesquisa institucional; o nome do/a 
responsável pelo laboratório e pela biossegurança e das fontes de financiamento para o 
laboratório durante o período do afastamento; o quadro com carga horária na graduação no 
semestre da solicitação, indicando as disciplina(s) que atua e quais soluções estão sendo 
apresentadas para graduação, indicando o(s) professor(es) que irá(ão) substituir o docente. 
Quando necessário a coordenação de graduação poderá auxiliar o docente; caso o/a docente 
seja orientador/a da PG, apresentar o quadro de alunos que orienta e informar quais 
providências serão tomadas para o acompanhamento de cada um dos alunos, indicando um/a 
co-orientador/a local com anuência do/a mesmo/a. b)Resumo do projeto de pesquisa a ser 
desenvolvido durante o afastamento (2 páginas); c) Carta convite da instituição (não é 
necessária uma carta formal neste momento) de destino e indicar forma de financiamento do 
estágio, já pleiteado, a ser pleiteado ou já obtido d) Termo de compromisso, informando que se 
compromete, na volta do afastamento, a assumir as atividades didáticas e administrativas 
necessárias ao bom andamento da Instituição. § No caso de um pedido de prorrogação, todos os 
itens anteriores deverão ser apresentados, incluindo um relatório de atividades e plano de 
trabalho para o período (documentos solicitados pela Universidade). II- A solicitação será 
apresentada à Diretoria Geral e encaminhada para o Programa e, caso aprovada, será 
encaminhada, simultaneamente, para as diretorias de Graduação, Pós-graduação, Pesquisa, 
Relações Internacionais. Cada diretoria e programa terá o prazo de até 15 dias para avaliação e 
deverá emitir parecer, destacando os pontos positivos e negativos da solicitação. A qualquer 
momento o/a docente ou as diretorias podem solicitar esclarecimentos. O período máximo de 
análise do pedido não poderá exceder 45 dias. III. O período de afastamento do/a docente 
poderá ser de seis meses até dois anos. Será permitida uma prorrogação por mais um ano. Para 
a prorrogação, a solicitação deverá ser realizada com no mínimo seis meses de antecedência 
(os docentes atualmente afastados deverão fazer esta solicitação também com 
antecedência).IV. Recomenda-se que número de professores afastados da sede não exceda 



15% do corpo docente da unidade, a fim de evitar prejuízos ao funcionamento do Instituto. Para 
isso, serão priorizados critérios que serão discutidos posteriormente. V- Depois de aprovado o 
pedido, o docente prosseguirá com o tramite da Universidade. VI- O/a docente deverá comunicar 
seu retorno formalmente à direção com dois meses de antecedência, tomando providências para 
retornar às atividades de graduação, pesquisa e extensão. As atividades de graduação e 
administrativas serão retomadas de acordo com as necessidades Institucionais. O/a docente 
também deverá apresentar um relatório sucinto das suas atividades durante o período de 
afastamento, destacando aquelas relevantes para o desenvolvimento Institucional e que incluam 
ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e internacionalização e apresentar um 
seminário ALV, destacando os resultados obtidos no período; 3) Aprovação do calendário das 
reuniões do Conselho/2017 que ocorrerão às segundas quartas feiras de cada mês; 4) Pedido 
de Afastamento do País da Profa. Fernanda Guarino De Felice, para Missão Científica Sabático, 
na Queen´s University em Kingston, Ontário, Canadá, no período de 1º de março de 2017 a 1º 
de março de 2019; 5) Pedido de Afastamento do País do Prof. Olavo Amaral, para participar de 
conferência – The Offline Brain, em Buckinghamshire, Inglaterra, no período de 29/01/2017 a 
10/02/2017; Visita Científica na University of Birmingham, Inglaterra, no período de 1º de 
fevereiro de 2017 a 3/02/2017; e Visita Científica na University of Edinburgh, Escócia, no período 
de 06/02/2017 a 09/02/2017; 6) Pedido de Afastamento do País do Prof. Vitor Pomin, para 
Missão Científica no Complex Carbohydrate Research Center, na University of Georgia, em 
Athens, Estados Unidos, no período de fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018; 7) Pedido de 
Afastamento do País do Prof. Leonardo Nogueira, para Missão Científica na University of 
California San Diego, em La Jolla, Estados Unidos, no período de 3/07/2017 a 03/07/2018; 8) 
Pedido de Prorrogação de Afastamento do País do Prof. Gustavo Ferreira. Em seguida, todos os 
afastamentos foram justificados e aprovados por unanimidade; 9) Homologação do resultado das 
Progressões Horizontais: de Associado I para II da Professora Gabriela Silva, de Associado II 
para III do Prof. Marcius Almeida e de Associado III para IV da Profa. Georgia Atella, que foram 
aprovados por unanimidade; 10) Processos da Coordenação de Graduação para serem 
aprovados no Conselho Deliberativo: Processo nº 23079.042756/2016-93 – Inclusão de Notas de 
Fernanda Fabris Teixeira; 23079.053585/2016-28 – Alteração de Grau e Frequência de Matheus 
Ferreira da Silva Palazzo; e 23079.041713/2016-91 – Inclusão de Nota de Mariana Lopes, que 
foram aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada 
às 14h50min, sendo, a presente ata, lavrada e assinada por mim, Mônica F. de Araujo Cunha.  


