
ATA NÚMERO CENTO E QUATORZE 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 doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, 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, Franklin D. Rumjanek, 
Paulo Antonio S. Mourão, Pedro L. de Oliveira, Sergio T. Ferreira, Vivian 
Mary B. D. Rumjanek, José Roberto Meyer Fernandes, Marcos Sorgine, 
Claudio Masuda, Julio Mignaco, Sônia Vasconcelos, Fernando Palhano, 
Marcelo Fantappié, Robson Monteiro, Georgia Correa Atella, Diretora 
Adjunta Administrativa Carmen Lucia da S. Amaral, e os representantes 
dos servidores técnico-administrativos Eunice Bernal e Joana de Angelis.  
Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário, iniciou a 
reunião pelos seguintes informes:  (1) Resultado da análise da rede do 
IBqM, pela Empresa Acktech, com a participação do Consultor André 
Costa. Após a visita técnica, foi apresentado o relatório com mapeamentos 
e visão geral da rede do Instituto, seus periféricos, dispositivos e contrato 
de serviços, atendendo as necessidades e demanda do Instituto. Dando 
prosseguimento, o Diretor passou para os itens de pauta a serem 
apreciados e homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) 
Indicação do Professor Titular Aposentado da UFRJ, Dr. Hatisaburo 
Masuda, a lauda de Professor Emérito da UFRJ, que foi aprovado por 
unanimidade. O processo será encaminhado aos órgãos superiores com o 
parecer do Prof. Titular Paulo Mourão. O Prof. Claudio Masuda pediu para 
constar em ata que não houve participação dele na indicação do título; (2) 
Apresentação de resultado da avaliação ad hoc sobre os pedidos de 
espaço relativos à ocupação das salas h2-023/027, e proposta da Diretoria 
Adjunta de Pesquisa para alocação do espaço. Foram aprovados os 
seguintes resultados: 1º módulo – Professores Russolina e Robson, 2º 
módulo – Professores Marcus e Patrícia, 3º módulo Professores Georgia e 
Katia. Pedindo a palavra, o Prof. Mario falou da necessidade de que seja 
construída uma área comum para material radioativo, pois precisamos 
afastar esses produtos de transeuntes. Em seguida, o Sr. Diretor propôs a 
construção de uma área comum de material radioativo, que foi aprovada 
por unanimidade;  (3) Convite para apresentação de pedidos para 
ocupação, em caráter de laboratório intermediário, da sala DIV-SS. O Prof. 
Sergio falou que será aberto outro edital e propôs que se faça um 
laboratório intermediário para aqueles docentes que foram contratados 
desde 2002 e em seguida, abriu a proposta para esse espaço. O Prof. José 
Roberto falou da situação caótica na qual se encontra o Setor 
Administrativo do Instituto, e deu como exemplos que cada setor, 
financeiro, compras, patrimônio, pessoal e a própria secretaria da Direção 
funcionam não em salas próprias mas em mesas, e diante disso, da 
necessidade de serem reestruturados aqueles setores. Acrescentou que, 
se o Instituto ganhou esse espaço físico, abrir mão de uma sala de aula, ou 
mesmo aproveitá-la para estruturação dos setores administrativos, ou que 



seja um laboratório intermediário, é algo que precisamos refletir e discutir 
com mais calma. O Prof. José Roberto pediu para esse assunto ser 
discutido e aprovado posteriormente. Em seguida, foi encaminhado que 
esse aproveitamento da sala fosse votado, e realizada a votação foi 
aprovada, por unanimidade, a ocupação da sala como laboratório, para 
atender aos pleitos daqueles docentes que necessitem de espaço para 
laboratório. Com a palavra a Profa. Georgia informou que todo o bloco J foi 
transferido para o bloco N. A Sala DIVSS não poderá ser liberada ainda 
nesse semestre. Logo após, o Prof. José Roberto sugeriu que os 
pesquisadores que participaram da avaliação como consultores ad hoc na 
distribuição do espaço do antigo laboratório dos professores Helena/Hector 
sejam também, aqueles que estarão avaliando a distribuição desse novo 
espaço agora transformado em laboratório; (4) CONCURSO – ANEXO IV -  
Edital nº 15, de 13/01/2014 - julgamento de títulos e trabalhos, os critérios e 
os respectivos pesos para ponderação. Foi aprovada por unanimidade, a 
tabela II-A – categoria adjunto; (5)  Ata número 113, do Conselho 
Deliberativo realizada no dia 18 de dezembro de 2013, que foi aprovada 
por unanimidade; (6) Aprovação do projeto intitulado "Cursos de Férias e 
Programa Jovens Talentosos", coordenado pelo Prof. Wagner Seixas da 
Silva, que foi aprovado por unanimidade; (7) Aprovação de composição de 
banca para avaliação de processos de estágios probatórios de professores 
do Instituto, que serão solicitados no ano de 2014, Titulares: Prof. Vivaldo 
Moura Neto, Prof. José Roberto Meyer Fernandes e Profa. Maria Lucia 
Bianconi, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o Prof. José 
Roberto sugeriu que os Professores Titulares, agora aprovados, Prof. 
Vivaldo Moura Neto, Prof. José Roberto Meyer Fernandes e Profa. Maria 
Lucia Bianconi participem da avaliação de processos de estágios 
probatórios de professores titulares do Instituto; (8) Aprovação de 
composição de banca para avaliação de processos de progressão de 
professor adjunto do Instituto, que serão solicitados no ano de 2014, 
Titulares: Prof. Vivaldo, Profa. Debora Foguel e Profa. Monica Montero 
Lomeli, que foi aprovado por unanimidade; (9) Aprovação de composição 
de banca para avaliação de processos de progressão de professor 
associado do Instituto, que serão solicitados no ano de 2014, Titulares: 
Prof. Adalberto Ramon Vieyra, Prof. Celso Caruso Neves e Prof. Paulo 
Antonio de Souza Mourão, que foi aprovado por unanimidade.- Pedindo a 
palavra, o Prof. José Roberto propôs que os professores titulares das 
bancas sejam membros do processo de avaliação dos professores titulares 
do Instituto, o qual foi aprovado; (10)  Pedido de Afastamento do País do 
Prof. Wagner Seixas da Silva, para participar do evento “PEW Fellows 
2014 Reunion”, a realizar-se na cidade de Herradura, Costa Rica, no 
período de 3 de março a 7 de março de  2014; (11) Pedido de Afastamento 
no País do Prof. Olavo B. Amaral, para participar de missão científica e 
disciplina de pós-graduação no Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Médicas, Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,  na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período de 11 de março a 
28 de abril de 2014;  (12)  Pedido de Afastamento do País da Profa. 
Jaqueline Leta, para participar do Workshop – ALCUE NET indicator, em 
Buenos Aires, Argentina, no período de 7 a 11 de março de 2014; (13)  
Pedido de afastamento do país da Profa. Russolina Zingali, para visita ao 



Instituto de Biomedicina de Valencia, no período de 26 de fevereiro a 09 de 
março de 2014; (14) Pedido de afastamento no país do Prof. Sergio 
Ferreira, para participar como membro da banca examinadora do concurso 
para docente na UNIFESP, no período de 10 a 12 de março de 2014; (15) 
Pedido de afastamento do país do Prof. Sergio Ferreira, para participar do   
“Brazil Canada Workshops on Prion and Prion-like Protein  Misfolding 
Diseases”, Calgary, Canada, no período de 17 a 20 de março de 2014;  
(16) Pedido de afastamento do país do Prof. Sergio Ferreira, para participar  
do “World Congress on Behavior and Emotions”, em Montreal, Canada, no 
período de 8 a 10 de abril de 2014; (17) Pedido de afastamento no país da 
Profa. Fernanda De Felice, para participar da banca examinadora de tese, 
no Departamento de Fisiopatologia Medica da UNICAMP, no período de 11 
a 14  de março de 2014; (18) Pedido de afastamento do país da Profa. 
Fernanda De Felice, para participar  do  “Brazil Canada Workshops on 
Prion and Prion-like  Protein Misfolding  Diseases”,  Calgary, Canada, no 
período de 17 a 20 de março de 2014; (19) Pedido de afastamento do país 
da Profa. Fernanda De Felice, para participar  do Congresso “Diabetes 
Association Meeting”, em San Francisco, USA, no período de 11 a 18 de 
junho de 2014; (20) Pedido de afastamento do país da Profa. Fernanda De 
Felice, para participar da “Bioconferences amyloid and alzheimers disease 
from fundamental principles to therapeutic strategie”, em Barcelona, 
Espanha, no período de 9 a 11 de julho de 2014; (21) Pedido de 
prorrogação (de 15 dias) do afastamento do país da Profa. Carla Ribeiro 
Polycarpo. Término do afastamento em 15/07/2014; (22) Pedido de 
afastamento no país da Profa. Monica Lomeli,  para participar da banca de 
mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória,  nos dias 
24 e 25 de fevereiro de 2014. Todos os pedidos de afastamentos foram 
aprovados por unanimidade; (23) Homologação do resultado da 
Progressão de professor associado III para IV do Prof. Mario Alberto e de 
professor associado I para II da Profa. Fernanda Guarino De Felice, que foi 
aprovado por unanimidade; (24) Homologação do resultado do estágio 
probatório do Prof. Francisco Prosdocimi e do Prof. Vitor Pomin, que foi 
aprovado por unanimidade; (25) Homologação do resultado do concurso 
para professor visitante brasileiro para o Programa de Pós-Graduação em 
Química Biológica – candidata Eliene Oliveira Kozlowski de Farias, que foi 
aprovado por unanimidade. Homologação: Pedidos de Afastamentos e 
processos encaminhados “ad referendum”: (26) Pedido de afastamento 
no país do Prof. Olavo B. Amaral para participar de banca de doutorado no 
Instituto do Cérebro da UFRN e palestra na V Latin American School for 
Computational Neuroscience, ambos em Natal, RN, no período de 3 a 6 de 
fevereiro de 2014; (27) Pedido de afastamento do país da Profa. Isabela 
Barbosa Ramos, para participar do encontro científico – “PEW Fellows 
2014 Reunion”, a realizar-se na cidade de Herradura, Costa Rica, no 
período de 3 a 7 de março de 2014; (28) Pedido de afastamento do país da 
Profa. Katia Calp Gondim, para participar do encontro científico – “PEW 
Fellows 2014 Reunion”, a realizar-se na cidade de Herradura, Costa Rica, 
no período de 3 a 7 de março de 2014; (29) Pedido de afastamento do país 
do Prof. Marcelo Fantappié, para participar da reunião do projeto 
colaborativo A-PARADISE, junto a Comissão Europeia, a realizar-se na 
cidade de Strasburg, França, no período de 14 a 19 de março de 2014; (30) 



Processo 23079.073502/2013-58 – Inclusão de Nota do aluno Gerson 
Duarte Guercio. Todos os pedidos e processos encaminhados ad 

referendum foram aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a 
acrescentar, a reunião foi encerrada às 14h55min, tendo sido a presente 
ata lavrada por mim,  Monica F. de Araujo Cunha. 
 
 
  
 


