ATA NÚMERO CENTO E OITO DO CONSELHO DELIBERATIVO
DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
RIO
DE
JANEIRO.
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Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, 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, José Roberto Meyer
Fernandes, Olavo Amaral, Julio Mignaco, Marcelo Fantappié, Patrícia
Alvarenga, Carolina Braga, André Gomes, Sônia Vasconcelos, Georgia Correa
Atella, a Diretora Adjunta de Gestão Administrativa - Carmen Lucia da Silva
Amaral e os representantes dos Servidores Técnico-Administrativos, Eunice
Bernal, Joana De Angelis e Charlion Cosme Oliveira. Havendo quorum, o
senhor Diretor do IBqM, Professor Mário, iniciou a reunião pelos
seguintes informes: (1) O Sr. Diretor informou sobre a ausência de alguns
docentes, que estão em Brasília, na reunião do INCT; (2) O Prof. Mauro Pavão
comunicou aos presentes que será realizada a SNCT/2013, (Semana Nacional
de Ciência e Tecnologia), e que o tema deste ano será: “Ciência, Saúde e
Esporte”. Lembrou a todos que no ano passado, foi a primeira vez que
oficialmente o IBqM participou desse evento e que foi a segunda Unidade com
o maior número de participantes. Lembrou, também, da Reunião que será
realizada no dia 04 de julho, no HUCFF, no 4º andar, às 14 horas, e que conta
com a participação de todos nesse evento, que é de suma importância para a
Bioquímica. Os alunos de graduação que forem participar das atividades
receberão uma bolsa de R$ 200,00 (duzentos reais). Os professores que tem
participação em escolas, atividades de extensão, que estejam interessados em
levar a semana para a escola, e, também, desejarem a visita de alunos em
seus laboratórios, terão que preencher o formulário que será enviado por email.
Esse formulário terá que ser enviado à PR-5 até o dia 20 de julho. O Prof.
Mauro conta com a participação de todos na Reunião da Direção Adjunta de
Extensão, no dia 04 de julho e daqueles que tem interesse em participar da
SNTC/2013. Finalizando, o Prof. Mauro falou que a UFRJ vai elaborar um
jornal com todas as atividades, para serem distribuídas e entregues nas
escolas participantes. Em seguida, a TAE Joana de Angelis informou que os
Projetos de Extensão precisam estar cadastrados no SIGPROJ. Ela falou que a
Extensão não tem acesso ao sistema e que não há como saber quais projetos
existem cadastrados. Os Cursos de Extensão são cadastrados pela Extensão,
e os projetos somente o Coordenador tem acesso para cadastramento. Sobre
a creditação de atividades de Extensão na UFRJ, o conselho de Ensino de
Graduação da UFRJ, de acordo com o Projeto de Lei do novo Plano Nacional
de Educação 2011-2020, a qual mantém a previsão de que devem ser
assegurados, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares exigidos para a
graduação em programas e projetos de extensão universitária (em tramitação),

aprovou por unanimidade a resolução CEG nº 02/2013, no dia 05 de junho de
2013, indicando que: começará a contar o percentual exigido de 10% (dez por
cento) em atividades de extensão para os alunos de graduação que
ingressarão em 2014-1. Em seguida, o Prof. Mario informou que aqueles que
precisarem de material de consumo para a SNCT, deverão enviar os pedidos
com antecedência para o Setor de Compras do Instituto; 3) A Profa. Patrícia
informou que existe um curso chamado “Divulgando Nossas Teses”, em que
os alunos de Pós-Graduação estão produzindo textos para divulgação
científica, relacionados aos seus trabalhos. Ela falou que sugeriu ao Prof.
Francisco Prosdocimi, que seja inserido no portal do IBqM um link para
divulgação do que está sendo produzido pelos alunos; 4) A Profa Russolina
lembrou a todos que estamos esse ano comemorando os 35 anos do Instituto,
e que podemos considerar o seu nascimento o concurso do Prof. Leopoldo
para Departamento de Bioquímica e o que levou a criação do Instituto de
Bioquímica Médica. Além do evento comemorativo, será elaborado um livro e
um vídeo contando a trajetória, a história do Departamento, ressaltando a
participação, colaboração do nosso Professor Emérito Leopoldo de Meis, no
Instituto de Bioquímica Médica. E, que também, será realizada a compilação
das melhores publicações de cada laboratório do Instituto. As publicações
serão em inglês, e, também, com textos em português, explicando a
importância daquele artigo. O Prof. Mario acrescentou que até o evento
comemorativo, serão realizadas reformas no Anfiteatro; 5) A Profa. Georgia
lembrou a todos sobre o 1º Forum de Graduação do Instituto de Bioquímica
Médica, que será realizado no dia 5 de julho do corrente ano, no Anfiteatro
Prof. Leopoldo de Meis. Dando prosseguimento, o Diretor passou para os
itens de pauta, a serem apreciados e homologados pelos membros do
Corpo Deliberativo: (1) Aprovação da ata nº 106, da reunião do Corpo
Deliberativo, referente ao mês de junho de 2013, a qual foi aprovada por
unanimidade; (2) Aprovação do Termo Aditivo número 17, relativo ao Processo
de Cooperação Técnica nº 23/2002, firmado entre a FIOCRUZ e a UFRJ –
interessada: Dra. Claudia Jurberg. Termo Aditivo aprovado por unanimidade;
(3) Homologação de Progressão Horizontal do Prof. Francisco Prosdocimi de
C. Santos, de Adjunto I para II, a qual foi aprovada por unanimidade; (4)
Homologação de Progressão Horizontal do Prof. Vitor Hugo Pomin, de Adjunto
I para II, a qual foi aprovada por unanimidade; (5) Processo
23079.024447/2013-45 – Solicitação de Colaboração Técnica da servidora
Suelene Francisca da Silva, Técnica de Laboratório da UFRJ, para a UNIFESP,
a qual foi aprovada por unanimidade; (6) Pedido de Afastamento do País do
Prof. Mario Alberto Cardoso da Silva Neto, para participar do 54th International
Conference on the Bioscience of Lipids (ICBL), em Bari, Itália, no período de
16/09/2013 a 22/09/2013, o qual foi aprovado por unanimidade; (7) Pedido de
Afastamento do País da Profa. Georgia Correa Atella para participar do 54th
International Conference on the Bioscience of Lipids (ICBL), em Bari, Itália, no
período de 16 a 22/09/2013, o qual foi aprovado por unanimidade; (8) Pedido

de Afastamento do País do Prof. André Marco Gomes para participar como
palestrante no Curso de Microscopia, no Centro de Microscopia Avanzada
CMA na Faculdad de Ciências Bilógicas, Universidad de Concepción, Chile, de
27 a 30/08/2013, o qual foi aprovado por unanimidade; (9) Pedido de
Afastamento do País da Profa. Andrea Cheble de Oliveira para participar do
Curso de Microscopia, no Centro de Microscopia Avanzada CMA na Faculdad
de Ciências Biológicas, Universidad de Concepción, Chile, de 27 a 30/08/2013,
o qual foi aprovado por unanimidade; (10) Pedido de Afastamento do País do
Prof. Didier Salmon para Missão Científica na Université Libre de Bruxelas, no
período de 01 a 17/09/2013, o qual foi aprovado por unanimidade; (11) Pedido
de Afastamento no País da Profa. Sônia Vasconcelos para participar do evento
anual da SBPC, que será realizado na UFPE, no período de 25 a 27/07/2013, o
qual foi aprovado por unanimidade; (12) Pedido de Afastamento do País do
Técnico em Química Augusto Vieira Magalhães para participar do Programa
Ciência sem Fronteiras para Engenharia Química, e realizar parte da sua
Graduação na Universidade de Strathclyde, em Glasgow, no Reino Unido. E,
também, para obter desenvolvimento em aperfeiçoamento de técnicas de
espectrometria de massas e desenvolvimento de técnicas de estudo em
metabolômica, no período de 13/09/2013 a 13/09/2014, o qual foi aprovado por
unanimidade; (13) Processos da Coordenação de Graduação que já foram
aprovados pela Comissão de Graduação, para serem aprovados pelo Conselho
Deliberativo: Processo 23079.017467/2013-32, Stella Freire da Costa e Silva –
Inclusão de Nota, Processo 23079.058492/2012-75, Fernandes Raphael dos
Santos Mesquita – Dispensa de Disciplina. Os processos da Graduação foram
aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi
encerrada às 13 horas e 10 minutos, tendo sido a presente ata lavrada por
mim, Mônica F. de Araujo Cunha.

