ATA NÚMERO CENTO E DEZESSETE DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA
LEPOLDO DE MEIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO.
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Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às 12 horas, no
Auditório Prof. Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho
Deliberativo do IBqM. Compareceram os Professores Mário Alberto C. da S.
Neto, Paulo Antônio S. Mourão, Pedro L. de Oliveira, Sergio T. Ferreira, José
Roberto Meyer Fernandes, Claudio Masuda, Andre Marco de O. Gomes, Sônia
Vasconcelos, Marcelo Fantappié, Robson Monteiro, Georgia Correia Atella.
Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário, iniciou a
reunião pelos seguintes informes:
(1)Visita do Comitê Francês;
(2)Concurso Público para Professor Adjunto – Setorização: Bioquímica
Geral e de Sistemas, que terá início em 12/05/2014, nas dependências do
Instituto; (3) Projeto Fronteiras – Revisão do Projeto e Adaptações em
relação às mudanças da área técnica. Com a palavra, o Prof. Pedro Oliveira
esclareceu que os recursos foram transferidos para a FUJB e a mesma não
contratou a empresa a tempo. O Projeto tinha um prazo a cumprir e para que
seja renovado, terá que ser encaminhado, primeiramente, a Procuradoria.
Assim o Projeto “Revisão e Modernização dos Sistemas Hidráulico, Elétrico, de
Prevenção de Incêndios e de Tecnologia da Informação do Projeto Fronteiras
do Diagnóstico e das Terapias Prevalentes do Século XXI (“Fronteiras”) teve
aprovação unânime quanto a seu pedido de extensão de prazo para execução
do projeto descrito no processo 23079.051880/2013-71 para 01/2015 pelo
Conselho Deliberativo do IBqM, em sua reunião ordinária realizada no dia 07
de maio de 2014. Dando prosseguimento, o Diretor passou para os itens
de pauta a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo
Deliberativo: (1) Proposta do IBqM de Meis para os Grupos de Pesquisa em
Neurociências. 1- Da Afiliação: Transferência para o IBCCF do Prof. Sérgio
Ferreira, em regime de “joint appointment”, a semelhança do mecanismo já em
uso no CENABIO (Prof. Jerson Lima, Profa. Debora Foguel, Prof. Fabio
Almeida, Profa. Ana Paula Valente entre outros), no Hospital Universitário
(Prof. Paulo Mourão) e no Programa de Oncobiologia (diversos docentes). As
Direções do IBqM de Meis e IBCCF vão formalizar junto `a PR-4 essa nova
distribuição do docente. A lotação primária do Prof. Sergio Ferreira será o
IBCFF. Durante a vigência de tal “duplo appointment”, publicações do Prof.
Sergio Ferreira contarão com as afiliações aos 2 Institutos; 2- Do Ensino: O
Prof. Sergio Ferreira mantém suas atividades de Ensino de Graduação e PósGraduação no IBqM de Meis; 3- Da Gestão: O Prof. Sergio Ferreira mantém
seu atual cargo de gestão no IBqM de Meis, na Direção de Pesquisa; 4- Da
Localização Física dos Espaços Laboratoriais: Em consonância com a
manutenção do “duplo appointment”, o Prof. Sérgio Ferreira manterá parte do

espaço laboratorial que hoje ele ocupa no IBqM de Meis. Dessa forma ele
manterá sob sua responsabilidade direta sobre os espaços de laboratório que
hoje ocupa no subsolo do bloco D; 3 – Permanência da Profa. Fernanda De
Felice nos quadros do IBqM de Meis e na Vice-Direção Adjunta do nosso
Programa de Pós-Graduação, enquanto houver interesse do IBqM nisto; 4 Como contraproposta a oferta do IBCFF para a Profa. Fernanda De Felice, da
chefia de um laboratório de 100 m2, o IBqM de Meis oferece espaço similar.
Nesse caso, a Direção-Geral oferece a ela parte do espaço de laboratório hoje
ocupado pelo grupo do Prof. Sergio Ferreira. Por esta proposta, o laboratório
situado no 2o andar do Bloco H passa a ser chefiado pela Profa. Fernanda De
Felice. Pedindo a palavra, o Prof. Claudio Masuda solicitou o pronunciamento
do Professor Sergio sobre o assunto em pauta. Logo após, o Professor Sergio
Ferreira explanou que essa foi uma construção conjunta que demorou alguns
meses com vários encontros formais e informais. É uma construção que, de
certa forma, atende tanto ao interesse atual de seu grupo em uma maior
integração com alguns dos grupos de pesquisas do Instituto de Biofísica,
quanto à manutenção de seu vínculo com o IBqM, que transcende em muito a
questão acadêmica. Relembrou, com saudosismo, que em julho desse ano, faz
33 anos que ele ingressou no Instituto como aluno de Iniciação Científica.
Então, certamente, é um vínculo que vai muito além da questão da pesquisa, e
que, tendo passado por todas as categorias de aluno, Docente, Chefe de
Departamento, Coordenador de Pós-Graduação, para ele a vinculação com a
Bioquímica é forte e sempre será. Em seguida, a proposta do IBqM de Meis
para os Grupos de Pesquisa em Neurociências foi aprovada por unanimidade;
(2) Aprovação das atas nos 115 e 116, da reunião do Corpo Deliberativo,
referente ao mês de março e abril de 2014, que foram aprovadas por
unanimidade; (3) Pedido de Renovação do Contrato de Professor Visitante do
Prof. Ítalo Mario Cesari, referente ao período de 17/08/2014 a 18/08/2015, que
foi analisado pelo Prof. José Roberto, sendo aprovado por unanimidade; (4)
Formação de banca avaliadora para análise de relatório de estágio probatório
de professor titular do Professor José Roberto Meyer Fernandes. Em seguida,
foram indicados e aprovados os Professores Titulares Sergio Ferreira, Pedro
Oliveira, Paulo Mourão, Celuta Sales Alviano (Instituto de Microbiologia Prof.
Paulo de Góes, e o Professor François Noel (Instituto de Ciências Biomédicas).
A indicação dos nomes dos professores foi aprovada por unanimidade; (5)
Pedido de Afastamento do País do Professor Didier Salmon, para participar de
uma Missão Científica na Universidade Livre de Bruxelas, Bélgica, no período
de 15 de junho a 31 de julho de 2014; (6) Pedido de Afastamento no País da
Profa. Jaqueline Leta, para participar do 4º Encontro Brasileiro de Bibliometria
e Cientometria, que será realizado na cidade de Recife, PE, no período de 13
a 18 de maio de 2014; (7) Pedido de Afastamento do País da Profa. Katia Calp
Gondim, para participar da reunião: “FASEB Science Research Conference”,
intitulada “ Lipid Droplets and Metabolic Consequences of Neutral Lipid
Storage”, em Saxtons River, Vermont, Estados Unidos, no período de 13 a 18

de julho de 2014; (8) Pedido de Afastamento no País do Prof. Wagner Silva,
para participar do Encontro de Rede Nacional de Educação e Ciência (SESC
Iparaná), no período de 25 a 28 de maio de 2014, em Caucaia, Ceará; (9)
Pedido de Afastamento no País do Prof. Wagner Silva, para participar da XLIII
Reunião Anual da SBBQ que se realizará no período de 17 a 20 de maio de
2014, em Foz do Iguaçú, Paraná. Todos os pedidos de afastamentos foram
aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi
encerrada às 13h:40min, tendo sido a presente ata lavrada por mim, Mônica F.
de Araujo Cunha.

