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Aos treze dias do mês de junho de dois mil e doze, às 12 horas, no Auditório 

Leopoldo De Meis foi aberta a reunião. Compareceram os professores: Mário 

Alberto C. da S. Neto, José Roberto Meyer Fernandes, Franklin Rumjanek, 

Hatisaburo Masuda, Pedro Lagerblad de Oliveira, Cláudio Masuda, Antônio 

Galina, Olavo Amaral, Andrea Cheble, Marcelo Fantappié, Marcius Almeida, 

Carolina Braga, André Gomes, Sônia Vasconcelos, Maria Lucia Bianconi, 

Russolina Zingali, Robson Monteiro, Geórgia Atella e os representantes dos 

servidores técnico-administrativos Eunice Bernal e Charlion Oliveira. Havendo 

quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto Neto, iniciou a 

reunião pelos informes. INFORMES: (1) Realização do BRISPE II: O professor 

Mário Alberto Neto elogiou o referido encontro científico organizado pelas 

professoras Sônia Vasconcelos e Martha Sorenson, expondo que o evento foi 

excelente e atingiu várias áreas do conhecimento científico. O professor 

aproveitou o momento para agradecer as mesmas, visto que se empenharam 

para que o encontro acontecesse e solicitou que, a partir de agora, a 

professora Sônia Vasconcelos se responsabilizasse por todas as questões de 

ética na pesquisa. (2) Biotérios: O professor Mário Alberto Neto informou que 

está aberto o edital de biotérios e expôs brevemente que gostaria de finalizar 

os trâmites do edital para dar encaminhamento às questões. (3) Quadro de 

docentes e servidores técnico-administrativos: O professor Mário Alberto 

Neto avisou aos membros após encaminhar um memorando à PR-4 solicitando 

mais funcionários e docentes e participar de uma reunião com o pró-reitor, 

Roberto Gambine, o referido pró-reitor prometeu fornecer até julho, mais três 

servidores técnico-administrativos para o IBqM. Em relação aos docentes, o 

professor Mário Alberto Neto esclareceu que o edital para a vaga de professor 

Titular foi publicado no dia quatro de junho. (4) Encontro da Rede Nacional de 

Educação: O professor Mário Alberto Neto fez elogios ao evento, comentando 

que muitos docentes do IBqM marcaram presença e que está sendo preparada 

uma reportagem, contendo pequenas entrevistas para que seja possível obter 



uma visão panorâmica dos acontecimentos do referido evento. (5) 

Representação dos alunos de pós-graduação no Corpo Deliberativo do 

IBqM: O professor Mário Alberto Neto demonstrou sua preocupação quanto a 

representação dos alunos no Corpo Deliberativo e esclareceu aos membros 

que a aluna Daniela Consentino entrou em contato com os demais alunos, 

porém está havendo uma grande dificuldade de reposição da composição da 

categoria no Corpo Deliberativo, visto que na atual composição alguns alunos 

já não fazem parte do IBqM e outros estão com as matrículas trancadas, além 

de ser pequena a quantidade total de alunos de pós-graduação do IBqM. O 

professor acrescentou em seguida que tentará marcar uma reunião com os 

alunos para resolver a questão. (6) Greve dos funcionários: O professor 

Mário Alberto Neto expressou sua preocupação quanto à greve dos 

funcionários devido à greve da categoria ser em caráter sutil, além do número 

de funcionários do IBqM ser muito reduzido em relação as outras unidades. 

Com isso, o professor Mário Alberto Neto, propôs que os funcionários 

refletissem sobre uma forma de reposição da carga horária de trabalho. O 

professor Pedro Lagerblad opinou expondo que cada caso deveria ser 

analisado isoladamente. (7) Fórum de Diretores do CCS: O professor Mário 

Alberto Neto comentou sobre a criação de um fórum de diretores do CCS com 

o objetivo de lidar com as questões de infraestrutura e, principalmente, de 

segurança do prédio, onde as situações foram levadas ao reitor, aos pró-

reitores e ao prefeito da UFRJ.  (8) Greve dos alunos: A professora Geógia 

Correa Atella comentou que o CEG suspendeu os atos acadêmicos e que no 

caso de um aluno grevista requisitar a reposição das aulas os professores 

deverão repor. (9) Centro de Tecnologia: A professora Russolina Zingali 

informou que houve uma falta de luz elétrica no prédio do Centro de Tecnologia 

durante quatro ou cinco dias e sugeriu acionar a Prefeitura para que se faça 

uma manutenção nos cabos de alta tensão do CCS para fins de prevenção do 

ocorrido neste prédio. (10) Eleição da CPG: O professor Robson Monteiro 

avisou que foi feita uma eleição pela Comissão de Pós-graduação para 

substituição da professora Denise Lannes, onde a professora Jacqueline Leta 

foi eleita como representante na referida comissão. (11) Seleção de Mestrado 

e Doutorado: O professor Robson Monteiro informou que foram publicadas 

simultaneamente no Diário Oficial as seleções de mestrado e doutorado e que 



a divulgação das referidas seleções já se encontra no site e serão divulgadas 

internamente por e-mail. (12) Patrimônio Genético: A professora Russolina 

Zingali levantou a questão referente à importância do registro de uso do 

patrimônio genético para pesquisa e informou que a PR-2 encaminhará, via 

Coordenadorias de Pós-graduação, formulários para regularizar a situação. A 

seguir, o Diretor indicou os itens de pauta a serem apreciados e homologados 

pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) Aprovação da ata da última 

reunião do Corpo Deliberativo: A ata foi aprovada por unanimidade; (2) 

Apresentação Fronteiras – Profa. Patrícia Lassance: O professor Mário 

Alberto Neto passou a palavra para a professora Patrícia Lassance, que junto a 

sua assistente, a aluna Fernanda Carvalho Ferreira, apresentou uma visão da 

planta em 3 dimensões do projeto do prédio ‘’Ciência sem Fronteiras’’ com o 

detalhamento de todas as suas áreas. O projeto foi aprovado pelos membros 

presentes. (3) Aprovação dos nomes para Composição da Banca de 

Professor Titular para o IBqM: O professor Mário Alberto Neto apresentou 

uma lista de nomes para aprovação pelo Corpo Deliberativo para composição 

da banca examinadora do concurso para professor titular, com uma vaga para 

o setor de Bioquímica de Sistemas. A lista apresentada, composta pelos 

professores: Adalberto R Vieyra - IBCCF – UFRJ, Richard Charles Garratt - 

Instituto de Física de São Carlos – USP, Helena Bonciani Nader  - 

Departamento de Bioquímica – UNIFESP, Jorge Guimaraes  - Emérito UFRJ e 

Aposentado UFRGS, Shaker Chuck Farah - Professor Titular – USP e Patricia 

Torres Bozza - Departamento de Fisiologia e Farmacodinâmica – FIOCRUZ, 

para membros titulares da banca; e pelos professores Aloisio Teixeira - I.E – 

UFRJ, Wanderley de Souza - IBCCF – UFRJ, Celuta Sales Alviano -  IMPPG – 

UFRJ, Igor Polikarpov - Instituto de Física de São Carlos – USP, Eloi de Souza 

Garcia - Pesquisador - FIOCRUZ  e Sergio Teixeira Ferreira - Professor Titular - 

UFRJ, para membros suplentes banca examinadora; foi aprovada pelos 

membros presentes. (4) Solicitação de prorrogação de afastamento do país 

para Missão Científica do Professor Fernando Lucas Palhano Soares por 

mais 12 meses: A solicitação de prorrogação do afastamento foi aprovada 

pelos membros presentes. (5) Solicitação de prorrogação de afastamento 

do país para Missão Científica da Professora Isabela Barbosa Ramos por 



mais 12 meses: A solicitação de prorrogação do afastamento foi aprovada 

pelos membros presentes. (6) Homologação do resultado do pedido de 

progressão Vertical do professor Marcus Fernandes de Oliveira de 

Adjunto IV para Associado I: O resultado do pedido de progressão foi 

homologado pelos membros presentes. (7) Homologação do resultado do 

pedido de progressão Vertical da professora Ana Maria Landeira 

Fernandez de Adjunto IV para Associado I: O resultado do pedido de 

progressão foi homologado pelos membros presentes. (8) Homologação do 

resultado do pedido de progressão horizontal do professor Paulo Cezar 

Carvalho Alves de Associado I para Associado II: O resultado do pedido de 

progressão foi homologado pelos membros presentes. (9) Homologação do 

resultado do pedido de progressão Vertical do professor Marcelo Rosado 

Fantappié IV para Associado I: O resultado do pedido de progressão foi 

homologado pelos membros presentes. (10) Homologação do resultado do 

pedido de progressão Vertical do professor Robson de Queiroz Monteiro 

de Adjunto IV para Associado I: O resultado do pedido de progressão foi 

homologado pelos membros presentes. (11) Homologação do resultado do 

pedido de progressão horizontal do professor Orlando Bonifácio Martins 

de Associado III para Associado IV: O resultado do pedido de progressão foi 

homologado pelos membros presentes. (12) Homologação do Resultado da 

Progressão Horizontal Adjunto I para II, II para III e de III para IV do 

professor Antônio Galina: O resultado do pedido de progressão foi 

homologado pelos membros presentes. (13) Solicitação de Renovação de 

Contrato de Professor Visitante Brasileiro do programa de Glicobiologia 

para a professora Ana Maria Tovar: A solicitação de renovação de contrato 

da referida professora foi aprovada pelos membros presentes. (14) Solicitação 

de Renovação de Contrato de Professor Visitante Brasileiro do programa 

de Oncobiologia para a professora Isabel Albuquerque Porto Carreiro: A 

solicitação de renovação de contrato da referida professora foi aprovada pelos 

membros presentes. (15) Solicitação de Renovação de Contrato de 

Professor Visitante Estrangeiro do programa de Biologia Molecular e 

Biotecnologia para o professor Ítalo M. Cesari: A solicitação de renovação 

de contrato do referido professor foi aprovada pelos membros presentes. (16) 

Processo de Solicitação de Exclusão da Disciplina ‘’Bioquímica FFII’’ - 



código BQM103 – para a aluna de graduação Juliana Matos Freitas. 

Relatora: profa. Patrícia Alvarenga: A solicitação de exclusão de disciplina foi 

aprovada pelos membros presentes. (17) Afastamento No País para o 

professor Sergio Teixeira Ferreira para participar de uma banca de 

concurso no Instituto de Física de São Carlos (USP) no período de 18 a 21 

de Junho de 2012: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros 

presentes. (18) Solicitação de afastamento no país da professora 

Jaqueline Leta para participar do  3º encontro Brasileiro de Bibliometria e 

Cientometria – EBBC na UFRGS no período de 25 a 30 de agosto: A 

solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (19) 

Solicitação de afastamento do país da professora Geórgia Atella para 

participar do congresso “53st International Conference on the Bioscience 

of Lipids(ICBL) no Canadá no período de 03 a 09 de setembro de 2012”: A 

solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (20) 

Solicitação de afastamento da sede da professora Geórgia Atella para 

participar do Congresso XVI Arthomint na Ilha Grande – Angra dos Reis 

no período de 01 a 4 de agosto: A solicitação de afastamento foi aprovada 

pelos membros presentes. (21) Solicitação de afastamento da sede da 

professora Kátia Calp Gondim para participar do Congresso XVI 

Arthomint na Ilha Grande – Angra dos Reis no período de 01 a 4 de 

agosto: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. 

(22) Solicitação de afastamento do país da professora Kátia Calp Gondim 

para participar da reunião “US – Brazil Vector Symposium” que ocorrerá 

em Hamilton, Montana – Estados Unidos no período de 07 a 12 de agosto:  

A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (23) 

Solicitação de afastamento do país da professora Kátia Calp Gondim para 

participar da reunião “Frontiers in Lipid Biology” que ocorrerá no Canadá 

no período de 03 a 09 de setembro: A solicitação de afastamento foi 

aprovada pelos membros presentes. (24) Solicitação de afastamento do país 

da professora Kátia Calp Gondim para visitar o laboratório da Dr. 

Rosalind Coleman, na Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, 

Estados Unidos no período de 10 a 13 de setembro: A solicitação de 

afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (25) Solicitação de 

aprovação do Acordo para Transferência de Material entre  a UFRJ e a 



University of British Columbia, Canada – interessado: prof. Sérgio 

Ferreira: A solicitação foi aprovada pelos membros presentes. (26) Solicitação 

de afastamento da sede do professor Mario Alberto Cardoso da Silva Neto 

para participar do Congresso XVI Arthomint na Ilha Grande – Angra dos 

Reis no período de 01 a 4 de agosto: A solicitação de afastamento foi 

aprovada pelos membros presentes. (27) Solicitação de afastamento do País 

do professor Mario Alberto Cardoso da Silva Neto para ministrar 

Conferencia no NIH-EUA-Brazil Meetingem Montana de 09 de agosto e 

para ministrar Conferencia  no The Buck Institute for Aging Research em 

San Francisco – Califórnia, em 13 de agosto: A solicitação de afastamento 

foi aprovada pelos membros presentes. (28) Solicitação de afastamento do 

país do professor Mário Alberto Cardoso da Silva Neto para participar da 

reunião “Frontiers in Lipid Biology” que ocorrerá no Canadá no período 

de 03 a 09 de setembro: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos 

membros presentes. (29) Solicitação de afastamento da sede do professor 

Marcelo Rosado Fantappié para participar do Congresso XVI Arthomint na 

Ilha Grande – Angra dos Reis no período de 01 a 4 de agosto: A solicitação 

de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (30) Solicitação de 

afastamento da sede do professor Hatisaburo Masuda para participar do 

Congresso XVI Arthomint na Ilha Grande – Angra dos Reis no período de 

01 a 4 de agosto: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros 

presentes. (31) Pedido de Progressão Horizontal do professor Hector 

Barrabin de Associado II para Associado III: O pedido de progressão foi 

aprovado pelos membros presentes. (32) Implementação das disciplinas de 

Mestrado Profissional:  A solicitação foi aprovada pelos membros presentes. 

E nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às quinze horas, 

tendo sido a presente ata lavrada por mim, Janaina Serrrano de Hollanda 

Pinheiro. 


