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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às 12 horas, no Auditório Prof. Marcos 
Moraes, teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. Compareceram os professores 
Mário Alberto C. da S. Neto, Russolina Zingali, Hatisaburo Masuda, Sérgio T. Ferreira, José 
Roberto Meyer Fernandes, Antonio Galina, Mauro Pavão, Julio Mignaco, Marcelo Fantappié, 
Robson Monteiro, Georgia Correa Atella, Carmen Lucia da S. Amaral, Diretora de Gestão 
Técnica Administrativa, e os representantes dos Servidores Técnico-Administrativos Eunice 
Bernal, Joana M. de Angelis, e Charlion  Cosme. Justificaram  suas ausências os Professores: 
Olavo Amaral e Vivian Rumjanek. Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor 
Mário, iniciou a reunião pelos seguintes informes:  O Prof. Mario informou aos presentes que 
o servidor Gabriel Soares, que veio para o Setor de Compras no segundo semestre do ano 
passado, ótimo funcionário e que já tinha experiência em setores similares, inclusive tendo sido 
até enviado para treinamento, mas que, infelizmente,  pediu exoneração da UFRJ. O Prof. Mario 
Alberto se reuniu com a Carmen Lucia e sugeriram a escolha do servidor Zandré Vianna, que 
trabalha no Setor de Patrimônio, e que assumiu e se comprometeu a ajudar até o início de junho, 
para que pelo menos possamos começar a utilizar os recursos do IBqM. Durante a reunião que 
tivemos com o funcionário, apesar de ser uma pessoa altamente qualificada, o mesmo afirmou 
haver também recebido um convite da Prefeitura, para retornar. Foi acrescentado que esse 
problema  com a saída de servidores recém-contratados não atinge somente o Instituto, mas 
toda a Universidade. O Prof. Mario Alberto se mostrou preocupado em relação a  necessidade 
de comprar material de expediente, limpeza, biotério e dos contratos de empresas prestadoras 
de serviço. Foi falado também da  Contratação da Empresa de Segurança do Trabalho e do 
projeto que está sendo realizado juntamente com o NPPN. O Instituto está aguardando um 
servidor para assumir o cargo, para dar prosseguimento às compras, contratos etc... O Prof. 
Mario Alberto esclareceu que no momento temos novas regras para dispensa, contratos, e que o 
processo financeiro é muito mais complexo e que, com a saída desses servidores a situação do 
Instituto vai ficar mais difícil. O Prof. José Roberto pediu a palavra e disse que também está 
vendo esse quadro bastante ruim e se mostrou bem preocupado com a situação que o Instituto 
se encontra no momento, porque antes toda a parte de financeiro era realizada pelo ICB e o 
Instituto não passava por esses problemas. O Prof. Sergio Teixeira pediu a palavra e disse que 
ele reconhece essas dificuldades, pois o mesmo fala por experiência própria, de quando foi 
chefe  do antigo Departamento de Bioquímica , quando ainda pertencíamos ao ICB, sendo que o 
ICB era menos complexo do que é agora. Basicamente a força do ICB na época era a 
Bioquímica  e mesmo assim, era uma dificuldade tremenda para agilizar tudo, e que conhece os 
problemas do dia-a-dia da Direção. Em seguida, o Prof. Mario Alberto falou da possibilidade de 
se ter outros funcionários, afirmando  já haver procurado o Pró-Reitor da PR-4, Roberto Gambine 
e  que o mesmo já  está ciente da real situação do Instituto. Afirmou ter sido proposta uma 
reunião conjunta com o Prefeito Ivan Ferreira Carmo, para serem testadas três alternativas: 1ª) A 
existência uma pessoa de lá que talvez queira vir; 2ª) Que, enquanto isso não acontecer, o 
servidor Zandré Vianna nos ajudará com atas de licitações, que ficaria disponível no 2º 
semestre, para que possamos ter uma redução em nosso orçamento participativo que está em 
torno de R$ 375.709,00 (trezentos e setenta e cinco mil, setecentos e nove reais); 3ª) Foi 
identificado que alguns dos nossos técnicos de laboratório não querem mais trabalhar em 
atividades de laboratório, e teriam interesse em suprir outros setores do Instituto. Falou-se sobre 
a perda (falecimento) dos servidores Moacyr Teixeira e Luiz Carlos,  sobre o servidor Rubens de 
Moraes, que está a disposição do SINTUFRJ e sobre a aposentadoria do servidor Jurandy das 
Neves. O Sr. Diretor se mostrou preocupado e disse que está muito complicada a situação atual 



do Instituto.  Foram realizadas reuniões com cada funcionário da administração durante esses 
últimos meses de 2013, para que pudéssemos identificar onde cada uma gostaria de trabalhar. A 
situação, por exemplo, da Pós-Graduação, está bem melhor e a Graduação também, com os 
servidores Cristina de Borborema Areas e Jorge Luiz Pereira Martins. 2) Dando 
prosseguimento, O Sr. Diretor informou aos presentes sobre a Empresa Extracta que isola 
princípios ativos de plantas da Amazônia, que tem como finalidade disponibilizar isso através de 
extratos ou através de banco de dados de 30.000 plantas. A UFRJ, através da Pró-Reitora - 
Profa. Debora/PR-2 adquiriu esse banco. No dia 02 de maio houve uma reunião com vários 
pesquisadores Wanderley de Souza, Vitor Ferreira, Celuta Sales Alviano, Debora Foquel, Eliezer 
Barreiro, sendo criado um comitê, formado por químicos e farmacêuticos para realizar um primer 
e esse comitê gestor vai passar informações tecnológicas e científicas da empresa para a UFRJ; 
3) Foi informado que o IBqM finalmente conseguiu obter as plantas de uma unidade de biotério, 
do interbloco, que vai ser o protótipo das outras que irão ser feitas.  Essa unidade vai custar R$ 
285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). Ela vai ser construída entre a Biofísica e a 
Bioquímica, e o material que vai ser usado é semelhante aqueles usados nas construções das 
UPA`s, isso significa que ela pode ser levantada em 60 dias e tem duração em torno de 30 à 50 
anos. Isso, se conseguir se concretizar no próximo ano. Vamos conseguir esvaziar esses 
biotérios que temos aqui e, eventualmente, num prazo bastante curto, disponibilizando para a 
Comissão, para a Diretoria de Pesquisa novamente fazer o edital. 4) O Prof. Mario falou que 
conversou com o Prof. Hector Barrabin e esclareceu que o Professor o procurou 
espontaneamente, e disse que já está se preparando para se aposentar. Ele está no momento 
de licença-prêmio, enquanto isso ele está aguardando para que todos os seus direitos 
trabalhistas estejam incorporados em seu contracheque, para que no momento oportuno, que 
talvez seja em setembro do corrente ano, ele faça finalmente a entrega formal do laboratório à 
Direção-Geral do Instituto e à Direção de Pesquisa, para que tenhamos outro espaço que possa 
ser distribuído.  Há várias considerações que devem ser feitas, como por exemplo: os 
Professores Julio Mignaco e Carlos Frederico Leite Fontes utilizam bastante o espaço com 
equipamentos, duas servidoras que são a Rosangela Ferreira e Monica Freire e também a 
Professora Ana Maria Landeira, que utiliza o espaço do laboratório. É uma situação nova para 
todos do Instituto. O Prof. Mario Alberto enfatizou que não há interesse do Instituto em tirar as 
pessoas do laboratório. Dando prosseguimento, o Diretor passou a palavra as Diretorias 
Adjuntas: A Profa. Georgia Atella falou que será realizado um Forum de Graduação, no dia 21 
de junho do corrente ano e que vários professores já realizaram suas inscrições. Durante esse 
fórum serão discutidos vários aspectos importantes e principalmente, como será o formato da 
Comissão de Graduação. O Prof. Mario Alberto falou que o Instituto recebeu uma planilha da 
COTAV e decidiu convocar os Diretores Adjuntos, Professores Titulares, a Vice-Diretora Profa. 
Russolina Zingali e Chefes de Programas para juntos conversarem e responderem à solicitação 
da COTAV/2013. Ele enfatizou que o Instituto precisa realmente atualizar de fato as aulas, que 
são ministradas pela Bioquímica. Em seguida, o Sr. Diretor falou que no dia 13 de maio haverá 
uma reunião com PEGeD, tentando exatamente trazer os valores que o Programa tem, tanto na 
instrumentação de Professores de Biociências, quanto na questão do Inglês como 
instrumentação, como linguagem científica e a questão da história da ciência, da Bioquímica, 
então trazer esses  valores apresentados pelos docentes dos PEGeD´s  exclusivos para nossa 
Graduação. A ação é preparar um pós-graduando melhor. Isso também vai estar sendo 
contemplado na questão da Graduação. Logo após, o Prof. Mauro falou que no ano passado, foi 
o primeiro ano de participação oficial do IBqM na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
como uma Unidade. Evidentemente, em outros anos, outras pessoas participaram mais de forma 
individual. Foi uma experiência fantástica, quem esteve lá pode ver a diversidade e o real 
significado da palavra Universidade. Para ele, foi uma experiência sensacional, única e ele ficou 
muito feliz em saber que na Universidade o IBqM foi a segunda Unidade que participou com o 



maior número de laboratórios – 5 (cinco). Então, esse ano, haverá outro evento, já tendo sido 
enviados  vários emails, sendo que várias pessoas demonstraram interesse em participar. O  
tema deste ano será: “Ciência, Saúde e Esporte”, tema esse que requer realmente uma  
reflexão. O Prof. Mauro Pavão comunicou que vai marcar uma reunião com todas as pessoas 
que quiseram participar, e gostaria de solicitar especialmente a atenção dos coordenadores para 
que, além dos seus alunos de confiança, estejam também presentes na reunião pois fará muita 
diferença. Falou, também, que a Profa. Vivian Rumjanek já demonstrou interesse em participar, 
pois já temos como exemplo um programa que ocorre há muitos anos sob a coordenação dela 
com os deficientes auditivos e que as pessoas precisam conhecer. Complementando, o Prof. 
Mario Alberto falou que a GE, que está no Parque Tecnológico, entraram em contato com o Prof.  
Maurício Guedes e com a Profa. Claudia Costin, Secretaria Estadual de Educação e juntos tem o 
interesse de finalmente adotar a Escola Tenente Antonio João. O Prof. Mário informou que ele e 
a TAE Joana de Angelis participaram de uma reunião com o Prof. Roberto Lent,  a Profa. Flavia, 
Diretora de Graduação e outros e, realmente, haverá recurso  significativo para quem tiver o 
interesse de participar, que a UFRJ realmente vai adotar e que este é um momento 
importantíssimo para a Universidade. Os alunos do mestrado profissional também fizeram 
algumas propostas de integração. A TAE Joana de Angelis acrescentou que a perspectiva pelo 
caminhar da Reunião é que se trabalhe mais com extensão dentro da lógica de laboratórios 
específicos, pois parece que já há uma demanda da referida escola em criar laboratórios 
específicos por área, sendo assim, entraríamos com os programas e  projetos  da Extensão. Em 
seguida, a Diretora Adjunta Administrativa  Carmen informou a todos que já podem ser enviados 
os pedidos de progressão de associado e de adjunto, posto  que estavam suspensos, de acordo 
com a Lei 2772, de 28/12/2012, e de conformidade com a informação da CPPD. Dando 
prosseguimento, o Diretor de Pesquisa, Prof. Sergio Teixeira falou que, em relação à ocupação 
da sala D-12SS, os docentes devem ter recebido o email que foi enviado, solicitando 
apresentação de propostas, sendo definido um prazo até o dia 30 de abril de 2013. 
Apresentaram-se apenas dois professores, Profa. Mônica Lomeli e o Prof. Claudio Masuda, que 
enviaram um pedido conjunto para o uso da sala. Enviaram toda a documentação, justificativa de 
plano de uso e esse material já está nas mãos de dois consultores do CCS, pessoas idôneas e 
capacitadas a avaliar todos os pedidos que venham a ser apresentados pelo Instituto, com base 
no mérito. Em breve, o resultado será divulgado e será apresentado no próximo Conselho 
Deliberativo para aprovação. Em função desse convite de apresentação de propostas, embora o 
assunto já tivesse sido discutido aqui, pelo menos em reuniões  do conselho, ainda existem 
dúvidas por parte dos docentes, de parte dos professores do Instituto, de como isso deve 
funcionar futuramente e quais são os planos e, ainda, que tipo de prioridade vai ser dada. Após o 
convite por email, algumas pessoas escreveram e até uma outra pessoa procurou  o Prof. Mario 
Alberto, que tentou esclarecer algumas dúvidas por email. Estamos agendando uma reunião 
informal para discussão do formato, da avaliação e também das perspectivas de uso desses 
novos espaços que o Diretor já anunciou, e que o Instituto vem negociando dentro da Diretoria. 
Outro ponto importante é a questão do espaço do Biotério, após a retirada dos animais que 
serão alocados em outro lugar. É um espaço amplo, uma área duramente utilizada pelo Instituto, 
no bloco D-SS, e o que fazer com esse espaço irá requerer avaliação cuidadosa por parte da 
Diretoria do Instituto. A outra questão particularmente que o Diretor Mario Alberto levantou hoje, 
sobre os planos do Prof. Hector em relação a sua aposentadoria, como vai ficar, enfim, se de 
fato aquela sala se disponibilizar num futuro próximo, nós vamos precisar ter um planejamento, 
sobre o que fazer com ela e então todas as questões vão ser tratadas nessa reunião, que vai ser 
marcada em breve e que irá ser enviado um email a todos os interessados. Em seguida, com a 
palavra o Prof. Robson Monteiro convidou o Prof. Francisco Prosdocimi para apresentação do 
novo portal do IBqM. O Professor falou que este trabalho vem sendo realizado nos últimos 
meses, principalmente a integração de dois sites da Pós-Graduação e o do IBqM propriamente 



dito. Então, foi contratada uma empresa de webdesign, para a produção desse novo site. O que 
está faltando para ser realizado são as Diretorias, a Graduação e a Pós-Graduação para 
começar a usar o site com informações de verdade. Temos um arcabouço que basicamente  
inclui todas as áreas do Instituto, tem o Home Institucional, Pesquisa, Pós-Graduação, 
Graduação, Extensão. Vai haver uma página para cada professor, sendo que cada professor 
possuirá um blog onde poderão realizar suas publicações. Em seguida, o Prof. José Roberto 
falou sobre o resultado da Eleição para Coordenação e Comissão de Pós-Graduação do Instituto 
de Bioquímica Médica que foi realizada no dia 3 de maio de dois mil e treze, com um mandato de 
3 (três) anos. Foram apresentados os seguintes resultados: com um total de 31(trinta e um) 
docentes e 62 (sessenta e dois) alunos votantes, o Prof. Robson Monteiro obteve 91(noventa e 
um) votos, e os membros da Comissão de Pós-Graduação – Prof. Marcio Rodrigues, com 
68(sessenta e oito) votos; Profa. Sonia Vasconcelos, com 57(cinquenta e sete) votos; Profa. 
Jaqueline Leta, com 57 (cinquenta e sete) votos; Prof. Marcelo Fantappié, com 55 (cinquenta e 
cinco) votos; Prof. Marcos Sorgine, com 52 (cinquenta e dois) votos; Prof. Wagner Seixas, com 
70 (setenta) votos; Profa. Fernanda Guarino, com 56 (cinquenta e seis) votos; Prof. André 
Gomes, com 59 (cinquenta e nove) votos e o Prof. Carlos Frederico, com 45 (quarenta e cinco) 
votos. Em seguida, o Prof. José Roberto fez alguns esclarecimentos, sendo que o Prof. Marcio 
Rodrigues foi na verdade reconduzido, representando o Programa de Glicobiologia, sendo que, 
infelizmente, o programa não lançou candidato. O Prof. Wagner Seixas e a Profa. Fernanda  
Guarino, representando o Programa de Bioquímica e Biologia Celular. Antes esse Programa não 
tinha representantes na última Comissão de Pós-Graduação. O Prof. André Marco e o Prof. 
Carlos Frederico representantes do Programa de Biologia  estrutural. A Profa. Sônia 
Vasconcelos e a Profa. Jaqueline Leta, representando o PEGeD, e finalmente o Prof. Marcelo 
Fantappié e o Prof. Marcos Sorgine, representando o Programa de Biologia Molecular e 
Biotecnologia. Os mais votados, obedecendo ao Regimento da Coordenação de Pós-Graduação, 
serão por esse Regimento os representantes titulares e, os menos votados, serão os suplentes. 
Em seguida, o Prof. Mario Alberto pediu uma salva de palmas ao Prof. Robson Monteiro e 
agradeceu também a colaboração do Prof. José Roberto na Coordenação. Com a palavra, o 
Prof. Robson Monteiro parabenizou a Comissão pelo trabalho realizado e finalizou, dando boas 
vindas aos novos membros da Comissão. Em seguida, apresentou um resumo do que vem 
sendo realizado no último triênio (2010-2012) na Coordenação de Pós-Graduação, com o apoio 
e dedicação dos servidores Luana Amaya, Eunice Bernal, Teresa Lima e Leandro Penna, e  que 
o principal trabalho da Coordenação é também ter uma performance na avaliação da CAPES, 
que é o foco mais importante. Dando prosseguimento, foi apresentado ao plenário que: 
Atualmente tem um corpo docente de 40(quarenta) permanentes e 18(dezoito) colaboradores; 
Intervalos da estratificação da área de CBII (2010-2012) - o CB se baseia no índice de impacto, 
sendo lembrado que a Profa. Martha Sorenson é especialista neste assunto; falou-se sobre os 
papers que fizeram a diferença; do perfil da produção científica (2010-2012); das 29 dissertações 
de mestrado; 20(vinte) teses de doutorado; do Prêmio Gilberto Velho (2012-UFRJ) – Tese da 
Daniela Cosentino, sob a orientação do Prof. José Roberto; os desafios iminentes da próxima 
CPG em avaliar os docentes já credenciados externos e internos, e partir para um 
recredenciamento e sobre manter o credenciamento externo fechado; da Verba PROEX – novas 
idéias para utilização. Vale ressaltar que essa verba é destinada apenas para despesas de 
consumo; e,  da questão do equipamento multiusuário. Com a palavra, o Prof. Mario Alberto fez 
algumas considerações sobre a utilização de equipamentos e da sua preocupação em relação o 
manuseio desses materiais por alunos novos. Falou-se da importância de alunos saberem 
novas  técnicas, pois isso gera recursos para a Pós-Graduação. Em seguida, o Prof. José 
Roberto esclareceu que no ano passado o Instituto tinha um problema grave de demanda, com 
relação às ultracentrífugas e as centrífugas refrigeradas. Hoje, esse problema está superado. 
Alguns Programas via email ou via reunião física, o procuraram desde que foi apresentado o 



edital/PR-2,  sobre equipamentos e que está sendo discutido nas unidades, sobre quais 
equipamentos seriam pedidos. Ele acrescentou que é a nova comissão de Pós-Graduação que 
vai avaliar o pedido dos programas. Em seguida, foi discutido pelo plenário como seria pedido 
esses equipamentos e distribuído conforme suas necessidades. A Profa. Russolina Zingali falou 
que inclusive  a divulgação e informação da demanda são fundamentais. O Prof. Mário Alberto 
falou que o elemento inovação é o mais importante. Lembrou que na Reitoria foram cortados 
alguns pedidos de equipamento, porque não havia demanda. O Prof. Masuda falou que o 
Instituto como um todo tem muitos equipamentos, e nem sempre esses equipamentos estão 
disponíveis para uso. O Prof. Wagner falou que cada laboratório tem que apresentar um pedido 
de equipamento multiusuário e informar também a quantidade de equipamentos  que tem em 
seus laboratórios. 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 105, 
da Reunião do Conselho Administrativo, realizada no dia 3 de abril de 2013. A ata foi aprovada 
por unanimidade;  02) Homologação do resultado da Progressão de Adjunto I para II da Profa. 
Mônica Santos de Freitas, o qual foi aprovado; 3); Homologação do Estágio Probatório da Profa. 
Mônica Santos de Freitas, o qual foi aprovado; 4); Homologação do resultado da eleição para 
Coordenador e Membros da Comissão de Pós-Graduação do Instituto, o qual foi aprovado por 
unanimidade;  5) Pedido de Afastamento do País do Prof. Mauro Pavão, para realizar Missão 
Científica na Universidade de Munster, Alemanha, no período de 03/06 a 13/06/2013, o qual foi 
aprovado; 6) Pedido de Afastamento do País do Prof. Mauro Pavão, para participar como 
palestrante de um Simpósio Internacional sobre Patologia da Matrix e Alvos Moleculares – 4º 
Curso Avançado da FEBS, na Ilha de Kos, Grécia, no período de 26/09 a 01/10/2013, o qual foi 
aprovado;  7) Pedido de Afastamento do País do Prof. Robson Monteiro para participar do XXIV 
Congresso da Sociedade Internacional de Hemostase e Trombose em Amsterdan, Holanda, no 
período de 27/06 a 05/07/2013, o qual foi aprovado; 8) Pedido de Afastamento do país da Profa. 
Katia Calp Gondim, para participação em Conferências em Kolymbari, Grécia, no período de 
15/07 a 19/07/2013 e em Watterville Valley, New Hampshire, Estados Unidos, no período de 
21/07 a 26/07/2013, o qual foi aprovado; 9) Pedido de Afastamento do País do Prof. Marcos 
Sorgine para participação em Conferência  em Kolymbari, Grécia, no período de 11/07 a 
20/07/2013, o qual foi aprovado; 10) Pedido de Afastamento no País da Secretária do Mestrado 
Profissional Denise Campos, para participar de um Simpósio em Educação a Distância a UFSC, 
nos dias 22 e 23 de maio do corrente ano; o qual foi aprovado; 11) Pedido de Afastamento do 
País da Profa. Jaqueline Letã, para participar da 14th International Conference of the International 
Society on Scientometrics and Informetrics, em Viena, Áustria, no período de 15/07 a 
19/07/2013, o qual foi aprovado; 12)  Processos de pedido de Inclusão e Dispensa em 
Disciplinas da Coordenação de Graduação do IBQM, que já foram relatados para 
aprovação: Processo 23079.014650/2013-12 – Gabriela Ferreira Fernandes; Processo 
23079.016276/2013-08 – Michelle Álvares Sarcinelli; Processo 23079.019879/2013-70 – Willer 
da Cruz Zaghetto; Memo nº 33/13 da Coordenação de Graduação de Enfermagem e Obstetrícia 
– Value dos Santos Gomes. Todos os processos foram aprovados por unanimidade. E, nada 
mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às 14 horas, tendo sido a presente ata 
lavrada por mim, Mônica Francisca de Araujo Cunha. 

 


