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Aos doze dias do mês de junho 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, Fabio Ceneviva L. De Almeida, Debora Foguel, Hatisaburo Masuda,
Franklin David Rumjanek, Claudio Masuda, Julio Mignaco, Paulo Cavalcanti G.
Ferreira, Mauro Pavão, Pedro L. De Oliveira, Vivian Mary B. D. Rumjanek, José
Roberto Meyer Fernandes, Carmen Lucia da S. Amaral e as Representantes dos
Servidores Técnicos Administrativos – Eunice Bernal e Joana de Angelis.
Havendo quorum, a Profa. Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião
com os seguintes informes sobre a atividade de extensão e a proposta de
mudança da resolução do Consuni sobre progressão de carreira e falou também
do formulário COTAV. No Fórum de Extensão que aconteceu no CCS surgiram
algumas dúvidas entre os que participaram; as novas regras seriam votadas no
fórum de extensão não foram discutidas nas unidades; algumas regras sugerem
mudanças que retiram atividades que antes valiam para progressão. Sugeriu-se
que a PR5 deveria primeiro registrar todas as atividades para conhecer melhor
este perfil e depois fazer uma discussão ampla sobre o que deve ou não ser
considerado extensão. Parece que há existência de dúvida sobre o que é a
atividade de extensão. Professora Georgia falou sobre a resolução antiga, que
estão querendo modificar no CEG e que muitas atividades de extensão que estão
sendo negadas. Joana falou sobre a progressão docente na atividade de
extensão e que houve uma reunião no fórum de extensão para discussão deste
ponto e que ela não pôde comparecer porque não recebeu e-mail comunicando o
local e data. Informaram que nessa reunião, quem estava presente do CCS era a
Profa. Lycia. Professor Pedro lembrou que essa nova resolução ainda não foi
votado no CONSUNI, portanto, ainda não tem validade. A professora Lina
acrescentou à pauta informes sobre o seminário UFRJ faz 100 anos pedindo que
docentes do Instituto participem se inscrevendo com trabalhos representando o
IBqM. Dando prosseguimento, a Professora Lina passou para outros itens de
pauta a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo Deliberativo.
Informou sobre o Formulário COTAV e que a COPPE estaria elaborando uma
moção e sugerindo o apoio do CD do Instituto. 1 – Foi aprovada a Ata referente
ao mês de junho do corrente ano. 2- Aprovado por unanimidade a homologação
da promoção a Professor Titular – Professor Paulo Cavalcanti Gomes Ferreira; 3Aprovado por unanimidade o afastamento do país do Prof. Guilherme
Augusto Piedade de Oliveira para missão Científica na Universidade da
Virginia/USA, no Laboratório do Prof. Edward Egelman, no período de 15 de
agosto de 2017 a 15 de agosto de 2019, Processo 23079.037073/2017-03; 4 aprovado também por todo corpo deliberativo presente, a nomeação da Profa.
Mônica Santos de Freitas como “Humboldt Ambassador Scientist for the

Alessander von Humboldt Foundation in Brazil” concedida pela Alexander von
Humboldt-Stiftung para o período de 2017- 2020; 5- passou a seguir ao item de
setorização e priorização para COTAV e sua aprovação. A professora Lina fez a
leitura da justificativa – os caminhos que se pretende seguir no Instituto, e fez a
leitura da análise da situação docentes do IBqM de 2013 a 2020, apresentando
as seguintes propostas: Ciência da Vida / Bioquímica Geral; e a proposta de
Vagas COTAV 2017 informando que foi aprovado no último conselho oito vagas e
que a priorização das setorização deveriam ser encaminhadas. Para os
próximos concursos a vaga de professor do IBqM, o Professor José Roberto
sugeriu que se discutisse antecipadamente a questão de pedido de vagas para
concurso, e disse que é favorável a um perfil mais geral. Discutiu-se um pouco
mais entre os representantes do CD sobre a Vaga Geral X Vaga Setorizada. O
Professor Paulo Mourão e o Professor Pedro L. deram sugestões para o próximo
concurso a docente do IBqM. O professor H. Masuda sugeriu priorização de vaga
para área de Educação visando o Mestrado Profissional e a Professora Sonia
Vasconcelos também falou da necessidade de vagas de docentes para o curso
MP EGeD podendo ser até duas vagas. Ao final da apresentação da setorização,
houve votação entre os presentes em ordem de prioridade, ficando distribuído
assim: 1- Fronteiras da Educação e Difusão Científica Inclusiva e da Gestão
de Ciência e Tecnologia; 2 - Fronteiras da Bioquímica na Ciências da Vida; 3
- Fronteiras da Bioquímica na Ciências da Vida; 4- Fronteiras das bases
Bioquímicas, celulares e moleculares nas doenças prevalentes no século
XXI; 5 -Fronteiras da Bioquímica nas Ciências da Vida: Biologia Molecular,
Estrutural e de Sistemas; 6-Fronteiras da Bioquímica do desenvolvimento e
evolução: genética Molecular e biologia celular; 7- Fronteiras da Bioquímica
nas doenças infecciosas e seus vetores; 8- Fronteiras da Bioquímica nas
Doenças Crônico-Degenerativas. A setorização para a COTAV nesses moldes
foi aprovado pelos presentes do CD. 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.

