
ATA DA 147ª 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 oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às 12 horas, no Auditório 

Professor Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. 

Compareceram os Professores Russolina Benedeta Zingali, Debora Foguel, José Roberto Meyer 

Fernandes, Hatisaburo Masuda, Paulo Cavalcanti G. Ferreira, Monica Lomeli, Diretorias 

Adjuntas - Robson Monteiro, Mariana Sá Pereira, e Carmen Lucia da S. Amaral, Representantes 

dos Servidores Técnicos Administrativos – Joana de Angelis e Eunice Bernal. Havendo quorum, 

a Profa. Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião com o seguintes informes: 1 –- Novas  

chefias de Programas (PBMB e PEGED). Foi informado que o Prof. Claudio Masuda e a Profa. 

Isabela Ramos (vice), serão os novos chefes do Programa de Biologia Molecular e Biotecnologia 

e que os novos chefes do Programa em Educação, Gestão e Difusão em Biociências serão os 

Professores Jaqueline Leta e Hatisaburo Masuda (vice); 2 – Com a palavra, a Diretora do 

Instituto agradeceu a participação e total colaboração dos Servidores Técnicos Thiago Varjão, 

Charlion Cosme e Prof. Leonardo Nogueira, no 13º Descarte de Resíduos Químicos do CCS; 3 – 

Foram prestados alguns esclarecimentos pela Técnica em Assuntos Educacionais, Joana De 

Angelis, sobre o evento, realizado todos os anos no Campus como “Conhecendo a UFRJ”. Em 

seguida, foram verificados interesses e possibilidades, junto aos docentes presentes, sobre a 

necessidade de agendamentos, em relação às visitas das escolas, que serão realizadas no 

Instituto. O evento ocorrerá nos dias 23, 24 e 25 de maio, e será disponibilizado no site da UFRJ; 

4 – Curso de Fisioterapia. Foi informado pela Diretora do Instituto sobre o problema que a 

Faculdade de Medicina vem enfrentando, em relação ao espaço físico para o Curso de 

Fisioterapia no Hospital Universitário. E, também, informou que por este motivo, não será aberto 

nenhum curso nesse semestre, pois estes problemas estão comprometendo a formação 

acadêmica dos alunos do curso em questão. Igualmente, uma comissão designada pelo 



Conselho de Centro do CCS, encaminhou uma carta ao Diretor do Hospital Universitário, para 

que se cumpra o que foi estabelecido em várias reuniões, sobre a ala que deveria ter sido cedida 

para o Curso de Fisioterapia. Até o momento, a Comissão está aguardando o pronunciamento 

da Direção do HUCCF; 5 – SIGProj. Em seguida, a Técnica em Assuntos Educacionais, Joana 

de Angelis, falou que na última plenária de dezembro/2016, foi informado sobre a criação de um 

módulo de extensão da PR-5 no SIGA. Todos os registros de ações de extensão, como projetos, 

cursos e eventos, cadastrados no SIGProj, sendo aprovados, vão aparecer para os alunos que 

desejarem fazer inscrição, nos requisitos curriculares suplementares (RCSs) de extensão, nesse 

semestre. A Profa. Russolina solicitou à Secretária da Extensão, que todas as informações 

adicionais sejam enviadas por e-mail, tendo em vista a necessidade de informar e esclarecer a 

todos os docentes do Instituto que não estavam presentes no Conselho; 6 – FAPERJ (Repasse 

e verbas do Governo). Foi informado pela Direção sobre o Decreto do Governo, que tira 30% 

dos recursos da FAPERJ, retroativos a 2016, e outro Decreto, que dificulta a passagem de 

recurso federal para o Estadual, que implica diretamente nos recursos do INCT e PRONEX, e a 

outros que são em colaboração, fora as bolsas que estão atrasadas. Dando prosseguimento, a 

Diretora do Instituto passou para os itens de pauta, a serem apreciados e homologados 

pelos membros do Corpo Deliberativo:  1) Aprovação de Atas do Conselho Deliberativo 

Referente ao ano de 2016: Em seguida as atas Extraordinária de Novembro e a de Dezembro 

foram aprovadas por unanimidade; 2) PROPOSTA PRELIMINAR DE ASSOCIAÇÃO DO 

CAMPUS XERÉM-UFRJ, AO PROGRAMA MULTICÊNTRICO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR (PMBQBM). Com a palavra, o Prof. Robson falou que 

foi solicitado pelo Prof. Silas Pessini Rodrigues, apoio do Instituto de Bioquímica Médica ao Polo 

de Xerém/UFRJ e do Programa de Pós-Graduação em Química Biológica, à participação da 

UFRJ/Xerém no Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (PMBqBM), 

da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular (SBBq). Vale ressaltar que os 



docentes que participam da elaboração da proposta de associação, já manifestaram interesse no 

credenciamento ao Programa de Pós-Graduação do Instituto de Bioquímica Médica. Após vários 

comentários, a proposta preliminar de associação do Campus Xerém/UFRJ ao Programa 

Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular foi aprovada por 

unanimidade; 3) Pedido de Afastamento do País da Profa. Vivian Rumjanek, para visita científica 

do Projeto Surdos /UFRJ à Scottish Sensory Centre, em Edimburgo, Escócia, nos dias 23, 24 de 

fevereiro e 1º de março do corrente ano; 4) Prorrogação do afastamento do País do Prof. Marcos 

Sorgine. Todos os pedidos e prorrogação de afastamentos foram aprovados por unanimidade; 5) 

Eleição Direção IBqM – mandato 2017-2018. Ficou estabelecido e aprovado pelo Conselho, que 

as inscrições serão realizadas nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, e a eleição será nos dias 6 e 7 

de março, do corrente ano, na Administração do Instituto; 6) Processo da Coordenação de 

Graduação para ser aprovado no Conselho Deliberativo: Processo nº 23079. 051979/2016-41 – 

Anna Villela de Paula, que foi aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, 

a reunião foi encerrada às 14h10min, sendo, a presente ata, lavrada e assinada por mim, Mônica 

F. de Araujo Cunha.  


