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Aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às 12 horas, no
Auditório Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM.
Compareceram os Professores Russolina Benedeta Zingali, Fabio Ceneviva L. de Almeida,
Paulo Antonio S. Mourão, Pedro L. de Oliveira, Debora Foguel, Marcos Sorgine, Vitor Hugo
Pomin, Julio Mignaco, Patricia Alvarenga, Robson Monteiro, Carmen Amaral, Diretora
Adjunta Administrativa e os Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos Joana
de Angelis e Rubens de Morais Nascimento. Havendo quorum, a Profa. Russolina, Diretora do
Instituto, iniciou a reunião com os seguintes informes: 1 – Situação geral da limpeza e outros
contratos da Universidade – (Fundação); 2 - Manifesto contra a medida de redução do repasse
vinculado à FAPERJ; 3 - Situação do prédio Fronteiras; 4 - Repasse de verbas da universidade
para Unidade; 5 - Informes sobre biossegurança. Dando prosseguimento, a Diretora do
Instituto passou para os itens de pauta, a serem apreciados e homologados pelos membros
do Corpo Deliberativo: 1) Comissão de Capitação de Recursos para o Fronteiras. Foi proposto
e aprovado pelo plenário a escolha dos professores Russolina Zingali, Debora Foguel, Pedro
Oliveira, Mario Alberto e José Roberto. A Profa. Russolina informou que essa comissão irá
buscar meios de captar recursos, como por exemplo projetos, com a intensão de viabilizar a
conclusão do Edifício do projeto Fronteiras; 2) Aprovação do calendário e pré-pauta das
reuniões do Conselho. As reuniões com as diretorias serão realizadas em: Março – Diretora
Adjunta de Graduação Profa. Mariana, que vai apresentar avaliações, perspectivas e discussão
sobre o novo fórum de graduação; Abril - Diretor de Extensão Prof. Mauro Pavão, que vai
explanar sobre a atual situação da extensão no Instituto e propostas para 2016; Maio – Diretores
de Pós-Graduação e Pesquisa Professores Robson Monteiro, que vai apresentar o fechamento do
“coleta” no Instituto e propostas para 2016, e Sergio Ferreira, sobre a pesquisa; e Junho –
Diretora Adjunta de Administração Carmen Amaral, que irá expor a situação da administração e
planejamento para 2016, bem como o Vice-Diretor Fabio Almeida, que apresentará o
andamento do PDI e a proposta de calendário para finalização do mesmo. Prosseguindo, foi
aprovado, por unanimidade, o calendário das reuniões do Conselho, que serão realizadas na
segunda quarta-feira do mês, sendo que nos meses de setembro e outubro, na terça-feira; 3)
Pedido de Afastamento do País do Prof. Francisco Prosdocimi, para Missão Científica no
“Berlin Center for Genomics in Biodiversity Research”, em Berlim, Alemanha, no período de
16 de março a 14 de abril de 2016, o qual foi aprovado ”ad referendum”; 4) Pedido de
Afastamento no país do Prof. Francisco Prosdocimi, para participar de uma defesa de doutorado
na PUC/Porto Alegre, nos dias 10 e 11 de março do corrente ano; 5) Aprovação da posição de
Professor Visitante, junto a Universidade de Maryland - Baltimore, no laboratório da Prof.
Mary McKenna - Prof. Gustavo Ferreira. O pedido do professor foi aprovado por unanimidade;
6) Pedido de afastamento do País do Prof. Gustavo Ferreira, para realização de missão
Científica na Universidade de Maryland, Baltimore, no período de 1 de abril a 6 de maio do
corrente ano; 7) Pedido de Afastamento do País do Prof. Marcos Sorgine, para realização de
pós-doutorado no Instituto Pasteur, França. Os pedidos de afastamentos foram aprovados por
unanimidade; 8) Aprovação/ Discussão sobre a localização dos calorímetros apresentado pela
Profa. Patrícia Alvarenga – “Conforme solicitado na última reunião do CD, realizada em
dezembro de 2015, foi realizada uma consulta aos docentes do IBqM para que quem tivesse
interesse em alocar os calorímetros, que ficavam no laboratório do Professor Leopoldo De
Meis, se manifestassem. Outro ponto a ser decidido com esta consulta, era o número de
calorímetros que seriam cedidos para Xerém, sob responsabilidade da Professora Luísa Ketzer,
o que dependeria da demanda. Após o email enviado pelo Professor Wagner Seixas, vários
professores manifestaram interesse em abrigar estes equipamentos, e após trocas de emails
entre os interessados, foi marcada uma reunião, que foi realizada ontem (15/02/2016). Foi

designado a mim a responsabilidade de relatar nesta reunião do CD (16/02/2016), o que foi
decidido nesta reunião onde estavam presentes: 1 – Patricia H. Alvarenga, 2 – Professor
Franklin Rumjanek, 3 – Professor Marcus F. Oliveira, 4- Professora Andrea Cheble, 5 –
Professor André Marco de Oliveira, 6 – Professora Luisa Ketzer (do polo de Xerem). Após
ouvir propostas e opiniões dos presentes ficou acordado a seguinte distribuição para os 6
calorímetros: 3 calorímetros (2 modelo MCS e 1 modelo VP-ITC) ficarão no laboratório do
Professor Franklin; 2 calorímetros (1 modelo MCS e 1 modelo VP-ITC) ficarão no Polo
Xerém, com a professora Luisa Ketzer; 1 calorímetro (modelo VP-ITC) no laboratório dos
professores Marcus e Patricia, sob responsabilidade da professora Patricia. Ressaltamos que
prezaremos pelo caráter multi-usuário dos equipamentos. Em breve pretendemos promover um
treinamento prático para os usuários, a fim de garantir o bom uso e funcionamento dos
equipamentos”. Após o relato da professora, o plenário aprovou por unanimidade a alocação
dos calorímetros nas Unidades; 9) Aprovação da Indicação do Prof. Leonardo Nogueira como
membro da Comissão de biossegurança, que foi aprovado por unanimidade; 10) Intercâmbio
Científico entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Departamento de Medicina da
Universidade de Patras – Profa. Carla Polycarpo, que foi aprovado por unanimidade; 11)
Acordo de Transferência de material – Pesquisador Responsável Prof. Marcos Sorgine. O
Professor informou que este acordo se realiza especificamente para o produto – “Isolados de
vírus Zika”. O proprietário do produto é a Fundação Oswaldo Cruz e o material será entregue a
UFRJ, sob as seguintes condições: o material será utilizado pela Parte Receptora
exclusivamente para fins experimentais, para a realização de infecção de populações de
mosquitos, com o objetivo de padronizar as condições de infecção in vivo de Aedes aegypti com
vírus Zika. O pedido do acordo foi aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a
acrescentar, a reunião foi encerrada às 14h30min, sendo, a presente Ata, lavrada e assinada por
mim, Mônica F. de Araujo Cunha.

