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ATA NÚMERO NOVENTA E CINCO DO CONSELHO  

DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA 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.X. 

Aos dezesseis dias do mês de maio 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, 

Sérgio T. Ferreira, Vivian Rumjanek, Denise Lannes, Cláudio Masuda, Antônio 

Galina, Olavo Amaral, Mauro Pavão, Marcelo Fantappié, Patrícia Alvarenga, 

Marcius Almeida, Carolina Braga, André Gomes, Mônica Lomeli, Robson 

Monteiro, Geórgia Atella e os representantes dos servidores técnico-

administrativos Carmem Lúcia Amaral, Joana de Angelis e Charlion Oliveira. 

Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto Neto, 

iniciou a reunião primeiramente solicitando a todos um minuto de silêncio 

devido ao falecimento do servidor Luís Carlos Menezes. Logo após, o referido 

professor deu prosseguimento à reunião. INFORMES: (1) Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares: O professor Mário Alberto Neto informou que após 

sucessivas reuniões, foi aprovada a contratualização via Hospital Universitário 

da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e acrescentou que o próximo 

passo será que através de uma comissão composta pelo Reitor para 

estabelecer os termos do contrato. (2) Campus de Macaé: O professor Mário 

Alberto Neto comunicou aos membros que a situação do campus é muito grave 

e que lá não tem condições do ponto de vista das instalações para oferecer o 

ciclo profissionalizante aos alunos nem quantidade suficiente de professores 

para dar as aulas. Além desses problemas, o referido professor afirmou que 

muitas outras questões estão agravando ainda mais a situação. Em seguida, o 

professor informou que haverá uma reformulação na grade do curso, onde a 

professora Geórgia Correa Atella está participando do processo em conjunto 

com as Diretorias Adjuntas de Graduação do ICB e do IBCCF. Por fim, o 

mesmo ainda acrescentou que a Reitoria está formulando um plano 

emergencial para oferecer alojamento, transporte, entre outros serviços 

essenciais para os docentes que tenham interesse em dar aulas no campus. 

(3) Novo Regimento do IBqM: O professor Mário Alberto Neto lembrou que 
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todos estamos já vivendo sob o novo Regimento do Instituto, o qual foi 

discutido por diversas vezes e aprovado na última reunião extraordinária do 

Conselho Deliberativo do IBqM. O professor também avisou que agora as 

Coordenações passarão a atuar como Diretorias Adjuntas e que duas novas 

Diretorias Adjuntas foram criadas, sendo uma de Pesquisa e outra de Gestão 

Administrativa. Em relação à primeira, professor Mário Alberto Neto convidou o 

professor Sérgio Ferreira para assumir o cargo e para a segunda, a função 

ainda não foi preenchida. Por fim, o  professor Sérgio Ferreira, que aceitou o 

convite do Diretor-Geral, pronunciou algumas palavras de agradecimento, 

contou como foi sua trajetória acadêmica e apresentou objetivos referentes à 

sua futura gestão. (4) Seminário Sr. Dino: O professor Mário Alberto Neto 

comunicou a todos que não está havendo crise financeira em relação à 

aquisição de material, principalmente, para o lanche que é servido nos 

seminários. O professor explicou que o problema se dá em razão de os 

depósitos de auxílios serem feitos dentro do orçamento participativo, 

provocando um trancamento do uso do orçamento, onde as compras devem 

ser feitas em fatias e de forma alternada. (5) Reposição das aulas do 

primeiro, segundo, terceiro e período para os alunos do curso de 

Medicina do campus de Macaé: A professora Geógia Correa Atella notificou 

os membros que, diante dos problemas ocorridos no campus, a grade horária 

do referido curso está sendo refeita nos moldes da grade horária que é 

oferecida aqui na sede e acrescentou que os períodos irão iniciar no dia 4 de 

junho. Por fim, a professora avisou que, para os alunos que estão no quinto e 

sexto período, o curso será transferido o campus daqui da sede em virtude de 

no campus de Macaé não haver estrutura. (6) Vagas para professor 

Temporário: Continuando, a professora Geórgia Correa Atella informou que o 

Reitor da UFRJ autorizou a contratação de 3 vagas de professor Temporário 

que serão posteriormente transformadas em tem vagas permanentes. (7) 

Bolsa para Pós-doutorandos interessados em dar aulas no Campus de 

Macaé: A professora Geórgia Correa Atella prosseguiu com a discussão sobre 

a situação no campus e revelou que uma saída para o problema será colocar 

pós-doutorandos para dar aulas em Macaé devido à quantidade insuficiente de 

docentes que lá possui. Por isso, aqueles que estivessem interessados iriam 

ganhar uma bolsa para dar aula no campus. (8) Renúncia do professor Paulo 
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Ferreira como membro suplente no Corpo Deliberativo: O professor Mário 

Alberto Neto comunicou que o professor Paulo Ferreira renunciou ao cargo de 

Representante Suplente da categoria dos Professores Associados do Corpo 

Deliberativo do IBqM devido à incompatibilidade de horários entre as reuniões 

deste Conselho e seus demais compromissos. O professor Mário Alberto Neto 

complementou informando que o próximo suplente da categoria que foi mais 

votado nas eleições feitas para novos membros do Corpo Deliberativo, feita em 

março deste ano, será acionado. (9) Contato com os alunos de pós-

graduação membros do Corpo Deliberativo: O professor Mário Alberto Neto 

avisou aos membros que a Direção do Instituto irá encaminhar um e-mail para 

os representantes dos alunos de pós-graduação do Corpo Deliberativo 

solicitando uma resposta deles em relação à nova composição ou recondução 

dos membros deste Conselho. (10) Assembléia AdUFRJ: O professor José 

Roberto Meyer Fernandes informou que na última quinta-feira compareceu à 

assembleia da AdUFRJ junto com os professores Olavo Amaral, Sérgio 

Ferreira e Antônio Galina e que lá houve votação para o indicativo de greve, 

onde foram apurados 12 votos à favor e 5 votos contra, totalizando 17 votos. O 

professor registrou que em caso de a greve se concretizar, o mesmo não 

paralisará. (11) Encontro dos Técnicos em Assuntos Educacionais: A 

funcionária Joana de Angelis avisou que no dia 5 de junho vai acontecer o 

Encontro dos TAE’s, onde com o apoio do Pró-reitor de pessoal, Roberto 

Gambine, foi possível que a comissão do encontro do qual a funcionária faz 

parte organizasse o evento. Além disso, a funcionária solicitou liberação do 

horário do experiente para que os referidos técnicos participassem do evento, 

que ocorrerá no Auditório Rouxinho, no CCMN.  A seguir, o Diretor indicou os 

itens de pauta a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo 

Deliberativo: (1) Aprovação das atas nº 93 e 94: As atas foram aprovadas por 

unanimidade; (2) Afastamento Da sede do professor Mário Alberto Neto 

para Búzios- RJ para participar da reunião da Rede Nacional de Educação 

e Ciência: Novos Talentos da Rede Pública que ocorrerá no período de 02 

a 07 de junho: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros 

presentes. (3) Afastamento Da sede da professora Vivian Rumjanek para 

Búzios- RJ para participar da reunião da Rede Nacional de Educação e 

Ciência: Novos Talentos da Rede Pública que ocorrerá no período de 02 a 
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07 de junho: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros 

presentes. (4) Afastamento No País do professor José Roberto Meyer 

Fernandes para seminário no departamento de Bioquímica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 01 de junho de 2012: A 

solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (5) 

Afastamento No País do professor José Roberto Meyer Fernandes 

para seminário no departamento de Parasitologia do Instituto de 

Ciências Biomédicas da USP em 15 de junho de 2012: A solicitação de 

afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (6) Afastamento No País 

do professor Wagner Seixas para participar do Encontro Científico – 

Intercâmbio de Grupos da Rede Nacional de Educação em Ciências, no 

período de 23 a 25 de maio, a ser realizado na UNIFESP – São Paulo: A 

solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (7) 

Afastamento Da Sede do professor Wagner Seixas para participar do 

Encontro da Rede Nacional de Educação em Ciências, no período de 02 a 

07 de junho, a ser realizado em Búzios – RJ: A solicitação de afastamento 

foi aprovada pelos membros presentes. (8) Afastamento Do País do 

professor Wagner Seixas para participar do Endo Society em Houston – 

Texas, EUA no período de 21 a 28 de junho de 2012: A solicitação de 

afastamento foi aprovada pelos membros presentes. (9) Afastamento Do País 

do prof. Marcelo Fantappié para os Estados Unidos participar de um 

Simpósio na área de doenças tropicais no período de 08 a 11 de agosto 

de 2012: A solicitação de afastamento foi aprovada pelos membros presentes. 

(10) Afastamento Do País do professor Olavo Amaral para participar do 

Fórum da Federação Européia de Neurociência no período de 11 a 18 de 

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

presentes. (11) Prorrogação do Afastamento Do País do professor 

Fernando Palhano para missão científica: O professor Mário Alberto Neto 

sugeriu encaminhar a solicitação para um relator interno e um relator externo 

ao programa do qual o professor Fernando Palhano faz parte para, 

posteriormente, ser apreciado por este Conselho Deliberativo. A medida foi 

aprovada pelos membros presentes. (12) Aprovação da banca examinadora 

do pedido de progressão Vertical do professor Marcelo Fantappié e do 

professor Robson Monteiro de Adjunto IV para Associado I: A composição 
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da banca foi aprovada pelos membros presentes. (13) Aprovação da banca 

examinadora do pedido de progressão Horizontal do professor Antônio 

Galina de Adjunto I para II, II para III e III para IV: A composição da banca foi 

aprovada pelos membros presentes. (14) Aprovação da banca examinadora 

do pedido de progressão Horizontal do professor Orlando Martins de 

Associado III para IV: A composição da banca foi aprovada pelos membros 

presentes. (15) Aprovação da solicitação de espaço físico para a 

instalação do Laboratório  de Neurologia da Doença de Alzheimer – profa. 

Fernanda Felice: Em relação a tal solicitação, o professor Mário Alberto Neto 

propôs que primeiramente fosse acolhida toda a documentação para ser 

discutido posteriormente um encaminhamento definitivo sobre a questão. A 

medida foi aprovada pelos membros presentes. (16) Parecer sobre a 

solicitação de Chefia de Laboratório do Prof. Marcius S. Almeida. Relator: 

Prof. Julio A. Mignaco: O professor Mário Alberto Neto sugeriu agregar 

documentações para posteriormente deliberar um encaminhamento definitivo 

sobre a questão em uma próxima reunião do Conselho Deliberativo. A medida 

foi aprovada pelos membros presentes. (17) Apresentação do estudo da 

Direção do IBqM para a Recomposição do Quadro de Docentes e 

Servidores do IBqM: O professor Mário Alberto Neto apresentou aos 

membros o quadro atual de servidores da Administração Central do IBqM, 

expondo que, em relação a uma pesquisa com outras unidades, a média do 

quantitativo de servidores se mostrou inferior e sugeriu que fossem solicitados 

ao Reitor mais servidores para o IBqM. A medida foi aprovada pelos membros 

presentes. Em relação aos docentes, o professor Mário Alberto Neto 

apresentou a proposta do item subsequente a ser apreciado pelos membros. 

(18) Transformação da vaga de Prof. Adjunto gerada pela vacância do 

cargo de Professor Associado do Prof. Jose Roberto Meyer Fernandes em 

vaga de Prof. Titular: A proposta foi aprovada pelos membros presentes. (19) 

Aprovação de todos os cursos de extensão já realizados no IBqM, 

cadastrados no SIGMA ou não, que  não possuem datas de aprovação 

identificadas: A funcionária Joana de Angelis explicou que para que se 

possam cadastrar os referidos cursos no SIGA é necessário que haja registros 

de data da aprovação dos cursos e que por isso até agora os mesmos foram 

cadastrados no sistema com datas provisórias para que o cadastro pudesse 
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ser efetivado. Porém a funcionária revelou que a Reitoria está solicitando a 

regularização dos cursos para que possa ser aberta a edição no cadastro do 

sistema. Foi deliberativo então que fosse preparado um documento ratificando 

todos os cursos de Extensão a título de regularização dos mesmos. (20) 

Convênio entre a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro e a UFRJ – 

Relator: professor Wagner Seixas: O professor Mário Alberto Neto passou a 

palavra para o professor Wagner Seixas que, em seguida, comentou sobre a 

proposta do referido convênio e leu para os membros seu parecer favorável em 

relação ao mesmo. Foi decidido pelos membros que a documentação referente 

à proposta de convênio seja aperfeiçoada com o acréscimo de maiores dados 

para que na próxima reunião do Conselho Deliberativo, o assunto seja posto 

em deliberação. E nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada 

às quinze horas, sendo a presente ata lavrada por mim, Janaina Serrrano de 

Hollanda Pinheiro. 


