
ATA NÚMERO NOVENTA E UM DO CONSELHO  

DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
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Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e doze, às 12 horas, no 

Auditório Leopoldo De Meis foi aberta a reunião. Compareceram os 

Professores: Mário Alberto C. da S. Neto, Hatisaburo Masuda, José Roberto 

Meyer Fernandes, Franklin Rumjanek, Sérgio T. Ferreira, Marcelo Fantappié, 

Denise Lannes, Antônio Galina, Mauro Pavão, Cláudio Masuda, Paulo Ferreira, 

Maria Lucia Bianconi, Geórgia Correa Atella, Wagner Seixas da Silva, a 

representante dos servidores técnico-administrativos Carmen Lucia S. Amaral e 

os representantes dos alunos de pós-graduação David Majerowicz e Ana 

Gandara. Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto 

Neto, iniciou a reunião pelos informes. INFORMES: (1) Biotérios: O professor 

Mário Alberto Neto informou que foi feito o envio do Projeto FINEP à Reitoria 

que irá encaminha-lo à FINEP. O projeto contempla a construção do Prédio 01, 

que inclui os Laboratórios de Certificação, Sanitária, Reprodutiva e Genética 

além de um auditório e salas de aula. O professor acrescentou que dessa 

forma resta ainda a elaboração do projeto dos Centros de Experimentação 

Multidisciplinar; (2) Obra do laboratório dos professores Adriana Hemerly e 

Paulo Ferreira: O professor Paulo Ferreira relatou todo o histórico da obra, 

expondo aos membros que a mesma está em ritmo lento e por conta de alguns 

empasses, a obra continua em andamento, porém terminará fora do prazo 

previsto. (3) Graduação: A professora Géorgia Correa Atella informou que não 

há salas suficientes para dar aulas, pois algumas foram danificadas por conta 

do incêndio ocorrido no C.A. de Nutrição, trazendo uma situação caótica para 

este semestre, mas avisou que todas as disciplinas do IBqM foram 

devidamente alocadas. Em seguida, a professora informou que foi feito um 

levantamento de reserva de salas de todo o prédio do CCS, onde as reservas 

não estavam sendo utilizadas. Por fim, a professora informou que a comissão 

de graduação está preparando um formulário de avaliação do docente para 

que, ao final do curso, seja distribuído aos alunos. Continuando, a mesma 

solicitou aos docentes que tenham um formulário de avaliação digitalizado, que 
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enviem para ela por e-mail. (4) Reunião Extraordinária do Conselho 

Deliberativo do IBqM: O professor Mário Alberto Neto informou aos membros 

que no mês de março haverá uma reunião extraordinária para deliberar 

questões referentes ao regimento interno do instituto; (5) Edital de apoio a 

aquisição de material de consumo para equipamentos multiusuários: O 

professor José Roberto Meyer Fernandes expôs aos membros que parte da 

verba destinada ao referido edital será utilizada para dar continuidade a 

aquisição de materiais de consumo, iniciada pela direção do IBqM, para 

contemplar todos os docentes que ficaram fora da lista geral da distribuição de 

tais materiais. A seguir, o Diretor indicou os itens de pauta a serem apreciados 

e homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) Aprovação da ata 

nº 90: A ata foi aprovada pelos membros presentes; (2) Convocação das 

eleições do novo Conselho Deliberativo: O professor José Roberto Meyer 

informou a todos sobre as eleições para representação do novo corpo 

deliberativo, onde tais membros poderiam ser eleitos ou reconduzidos com 

mandato de dois anos. O mesmo atentou para questões referentes ao prazo 

para as inscrições dos candidatos, às vagas de representantes de professores 

adjuntos e professores associados e também às datas das votações das 

eleições para homologar os resultados na próxima reunião do Conselho 

Deliberativo; (3) Criação do Mestrado Profissional em EGED: O professor 

José Roberto Meyer relatou a decisão do Corpo Deliberativo da Comissão de 

Pós-graduação, favorável ao apoio à criação de uma Comissão de Pós-

Graduação própria do novo curso de Mestrado Profissional em Gestão, 

Educação e Difusão e, em seguida, o Corpo Deliberativo discutiu sobre o novo 

Coordenador de Pós-graduação de Mestrado Profissional fazer parte do Corpo 

Deliberativo, questão que ficou, por decisão dos membros, para ser deliberada 

posteriormente; (4) Processos de solicitação de inclusão de nota da 

disciplina de ‘’Apoio Em Bioquímica’’ para os alunos de graduação: 

Rafael Coelho Ventura, Vitor Siqueira Pimentel, Allana Dalran Martins, 

Mariana Bruck Gonçalves, Narjara Carvalho de Souza, Natália Sant’ana da 

Silva, Patrícia de Melo Guedes e Priscila Moreira da Silveira: As 

solicitações foram aprovadas pelos membros presentes; (5) Processo de 

solicitação de Correção de Histórico Escolar – Exclusão de Nota – da 

aluna de graduação Franciny Antunes Motta: A solicitação foi aprovada 
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pelos membros presentes; (6) Processo de solicitação de registro da 

disciplina eletiva ‘’Biossegurança no Cinema’’ – Relatora: professora 

Andrea Velloso: A solicitação recebeu parecer favorável da professora Andrea 

Velloso e foi aprovada pelos membros presentes; (7) Homologação dos 

resultados dos processos seletivos para: professor Temporário – Setor 

‘’Bioquímica Vegetal’’ e Professor Substituto – Setores ‘’Bioquímica 

Vegetal’’ e ‘’Biologia Estrutural e Desenho de Drogas’’ - Polo de Xerém: 

Os referidos processos seletivos receberam pareceres favoráveis dos 

professores Hatisaburo Masuda e José Roberto Meyer Fernandes e foram 

homologados pelos membros presentes; (8) Solicitação de reaproveitamento 

de candidato aprovado processo seletivo para professor Substituto – 

Setor Bioquímica Vegetal, para alocação na vaga do processo seletivo 

para professor Temporário  – Setor Bioquímica Vegetal: O professor José 

Roberto Meyer solicitou aos membros aprovação do reaproveitamento do 

candidato David Oliveira e Silva, aprovado como segundo colocado no 

processo seletivo para professor substituto – Setor Bioquímica Vegetal, na 

vaga do processo seletivo para professor temporário – Setor Bioquímica 

Vegetal, no caso da desistência da candidata Amanda Mangeon, única 

candidata aprovada no processo seletivo para professor temporário – Setor 

Bioquímica Vegetal. O professor Sérgio Ferreira registrou que, neste caso 

extraordinário, está de acordo com o encaminhamento, porém frisou que em 

casos de processos seletivos de quadro permanente, ele é contrário a este 

procedimento. A solicitação, em seguida, foi aprovada pelos membros 

presentes; (9) Solicitação de aprovação do projeto de extensão 

coordenado pela professora Maria Lúcia Bianconi – Relatora: professora 

Luisa Ketzer: O projeto foi apresentado ao corpo deliberativo contendo o 

parecer favorável da professora Luisa Ketzer, solicitação que foi aprovada 

pelos membros presentes; (10) Solicitação de aprovação do projeto de 

extensão coordenado pelo professor Marcius Almeida: O projeto foi 

apresentado ao corpo deliberativo, sendo, em seguida, aprovado pelos 

membros presentes, porém faltava o parecer de um relator para o projeto, que 

foi providenciado posteriormente; (11) Sugestão de composição da banca do 

pedido de Progressão horizontal dos professores: Wagner Seixas da Silva 

(Adjunto II para Adjunto III), Olavo Amaral (Adjunto I para Adjunto II) e 
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Mathias Gralle (Adjunto I para Adjunto II): Tal procedimento teve aprovação 

dos membros presentes do corpo deliberativo; (12) Solicitação de 

Contratação de Professor Visitante Brasileiro para o Programa de 

Bioquímica e Biologia Celular: A solicitação recebeu parecer favorável do 

professor Stevens Rehen, do Instituo de Ciências Biomédicas e foi aprovada 

pelos membros presentes. E nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi 

encerrada às quinze horas, tendo sido a presente ata lavrada por mim, Janaina 

Serrrano de Hollanda Pinheiro. 

 


