ATA DA 141ª 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 vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 12 horas, no
Auditório Professor Marcos Moraes, teve início a reunião do Conselho Deliberativo
do IBqM. Compareceram os Professores Russolina Benedeta Zingali, Pedro Oliveira,
José Roberto M. Fernandes, Denise Lannes, Claudio Masuda, Antonio Galina, Vitor
Pomin, Julio Migando Olavo Amaral, Julio Mignaco, Patricia Alvarenga, Paulo
Cavalcanti G. Ferreira, Monica Lomeli, Robson Monteiro, Mariana Sá Pereira, Mauro
Pavão, Diretora Adjunta de Gestão Administrativa, Carmen Lucia
e os Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos Joana de Angelis, e Helio
Ricardo de M. Pereira. Havendo quorum, a Profa. Russolina, Diretora do Instituto,
iniciou a reunião com os seguintes informes: 1 - A Diretora Adjunta de Gestão
Administrativa, Carmen Lucia, prestou alguns esclarecimentos sobre a atual situação
dos Setores de Patrimônio, Financeiro e Pessoal; 2 - Informes sobre a Extensão - O
Prof. Mauro Pavão falou sobre a função do coordenador em defender os interesses
do Instituto junto à PR-5, dentro das regras institucionais, e prestou alguns
esclarecimentos sobre o SIGPROJ; 3 - Informes sobre o Concurso Público para
provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira de Magistério
Superior
Edital
número
215,
de
29
de
junho
de
2016
(http://concursos.pr4.ufrj.br/index.php/component/content/article/37concursos/concursos-em-andamento/edital-215-de-29-de-junho-de-2016/333-edital215-de-29-de-junho-de-2016). A Profa. Russolina informou que já está no site da PR4 toda a informação referente ao concurso, e que de acordo com o cronograma
oficial, o Instituto só estará realizando o concurso em 2017. Dando prosseguimento,
a Diretora do Instituto passou para os itens de pauta, a serem apreciados e
homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: 1) Ata de nº 140, referente ao
mês de junho, que foi aprovada por unanimidade; 2) Indicação para membros da
Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do CCS. Foi indicado, pelo plenário, os
nomes dos Professores Olavo Amaral, como Titular e Antonio Galina, como Suplente,
para compor a referida Comissão; 3) Homologação do resultado das Progressões
Horizontais dos Professores: Fernanda De Felice e Marcos Henrique Ferreira Sorgine
de Associado II para III, que foram aprovadas por unanimidade; 4) Pedido de
Afastamento do País da Profa. Katia Calp Gondim para participação em Congresso:
Entomological Society of America – XXV International Congress of Entomology , a
ser realizado em Orlando, Estados Unidos, no período de 24 de setembro a 5 de
outubro de 2016; 5) Pedido de Afastamento do País da Profa. Jacqueline Leta, para
participar dos seguintes eventos: de 11 a 18 de setembro de 2016 - 21ª Conferência
Internacional de Indicadores em Ciência e Tecnologia (STI/2016), na cidade de
Valência, Espanha; de 18 a 26 de setembro de 2016 - reunião com colaborador
internacional, Prof. Dr. Guillaume Cabanac, na Universidade de Toulouse, França.

Todos os pedidos de afastamentos foram aprovados por unanimidade; 6) Processo da
Coordenação de Graduação para ser aprovado no Conselho Deliberativo:
23079.036141/2016-28 – Inclusão de Disciplina Eletiva no currículo do curso de
Ciências Biológicas: Biofísica em todas as ênfases. A Profa. Mariana prestou alguns
esclarecimentos e, em seguida, o processo foi aprovado por unanimidade. E, nada
mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às 13h30min, sendo, a
presente Ata, lavrada e assinada por mim, Mônica F. de Araujo Cunha.

CRONOGRAMA
Concurso Público para provimento efetivo de vagas no cargo de Professor da Carreira de
Magistério Superior
Edital nº 215, de 29 de junho de 2016
01 Publicação do Edital de Abertura - D.O.U. e Internet - 04/07/2016
02 Início do funcionamento da Central de Atendimento - (21) 3938-1818 - 04/07/2016
03 Período de Inscrições 09/08/2016 a 16/09/2016
04 Período para pedido de isenção do pagamento de taxa de inscrição 09/08/2016
16/09/2016

a

05 Publicação do resultado preliminar dos pedidos de isenção - Internet 07/10/2016
06 Interposição de recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção - Internet
10/10/2016 a 11/10/2016
07 Publicação do resultado final dos pedidos de isenção - Internet 21/10/2016
08 Impressão e pagamento do boleto bancário até 25/10/2016
09 Entrega dos documentos exigidos na respectiva Unidade (de acordo com os artigos 32 e 54
da Resolução CONSUNI nº 12/2014) até 26/10/2016
10 Data limite para envio de laudo médico ou atestado pelos candidatos portadores de
deficiência até 26/10/2016
11 Homologação das inscrições - 25/11/2016
12 Período de recursos junto à Unidade contra a não homologação da inscrição até 09/12/2016
OBS.1:
As datas de realização das provas e os demais prazos serão divulgados oportunamente, de
acordo com o cronograma específico de cada Unidade, a ser

disponibilizado neste sítio eletrônico.
OBS.2:
Todos os prazos são definidos pela Resolução CONSUNI nº 12/2014, disponível neste sítio
eletrônico.
OBS.3:
A entrega dos documentos a que se refere o item 09 deste cronograma somente deverá ser
realizada após ter sido efetivado o pagamento da taxa de inscrição
(agendamentos não são considerados como pagamentos efetivados) ou após ter sido
considerado deferido o pedido de isenção da taxa de inscrição.

