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Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às 14 horas,
no Auditório Professor Marcos Moraes, teve início a reunião do Conselho
Deliberativo do IBqM. Compareceram os Professores Russolina Benedeta
Zingali, Fabio Ceneviva L. De Almeida, Debora Foguel, Hatisaburo Masuda,
Jacqueline Leta, Claudio Masuda, Julio Mignaco, Paulo Cavalcanti G. Ferreira,
Robson Monteiro, Mariana Sá Pereira, Mauro Pavão, 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: 1 - Orçamento Participativo e
aquisições, serviço e estoque - A Diretora informou que parte do orçamento foi
liberada, em torno de R$ 118.000,00. Em seguida, a título de informação, foi
apresentada uma planilha, com as demandas do Instituto para as áreas comuns,
referente a obras e reparos, que serão realizados no decorrer deste ano, e será
encaminhado a todos por e-mail; 2 - Novo espaço da graduação/extensão - A
Profa. Lina informou que a Coordenação de Graduação e a Extensão do Instituto
ocuparão o espaço outrora usado pelo Laboratório Sonda (andar superior); 3 Laboratórios novos - Será realizado uma reforma nos laboratórios do Bloco Esala 38, para atender aos professores Olavo, Gustavo, Marcius e Didier,
conforme acordado previamente depois da análise pela comissão de espaço; 4 Espaço Radiatividade - Foi comunicado sobre o projeto de reforma do espaço, já
existente no interbloco C/D; 5 - Banheiros E e D - A direção informou que será
realizado uma reforma geral nos banheiro dos blocos do Instituto e do banheiro
DSS pela Decania. Finalizando, foi informado pela TAE Joana de Angelis, que
as Professoras Bianconi e Russolina ganharam recursos da
Reitoria/PROFEXT, para desenvolver ações de extensão. Nos dias 23 a 25
de maio será realizado, na UFRJ, o “Conhecendo a UFRJ” e o Instituto terá
um estande durante o evento. A Profa. Mariana de Sá informou sobre o
Fórum de Graduação, que será realizado no dia 2 de junho do corrente ano e,
complementando o que foi informado pela extensão, divulgou a participação
do Instituto no evento “Conhecendo a UFRJ 2017”, onde serão apresentadas as
atividades de ensino, pesquisa e extensão do Instituto para os futuros alunos da
UFRJ. Dando prosseguimento, a Diretora do Instituto passou para os itens
de pauta, a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo
Deliberativo: 1 - Pedido de Afastamento do País do Prof. Robson de Queiroz,
para participar do XXVI Congresso da Sociedade Internacional de Trombose e
Hemostase e no 63º Encontro Anual do Comitê Científico e de Padronização, em
Berlim, Alemanha, no período de 6 a 14 de julho do corrente ano; 2 - Pedido de
Afastamento do País do Prof. Didier Jean Jacques Salmon, para participar de
intercâmbio e colaboração científica, no Laboratório de Parasitologia Molecular e
na Unidade de Pesquisa em Microbiologia e Biologia Estrutural, na Universidade

Libre de Bruxelas, em Gosselies, Bélgica, no período de 16 de junho a 31 de
julho do corrente ano; 3 - Pedido de Afastamento do País da Profa. Mariana Sá
Pereira, para participar do XXVI Congresso da Sociedade Internacional de
Trombose e Hemostase, em Berlim, Alemanha, no período de 6 a 14 de julho do
corrente ano; 4 - Pedido de Afastamento do País do Prof. Marcus Fernandes de
Oliveira, para participar do Simpósio “I Karolinska Institutet”, na cidade de
Stockholm, Suécia, no período de 13 a 18 de junho do corrente ano. Em seguida,
todos os afastamentos do país foram aprovados por unanimidade. Assuntos
Extra pauta: 1 - Convênio FIOCRUZ/IBqM para Cessão da Dra. Claudia Juberg.
Foi aprovada, por unanimidade, a renovação da cessão da Dra. Claudia Juberg,
que vem desenvolvendo suas atividades no Programa de Oncologia, sob a
Coordenação da Profa. Titular Vivian Mary Barral Dodd Rumjanek; 2 – Pedido de
Afastamento do País da Profa. Katia Calp, para participar da “EMBO
Conference - Molecular and population biology of mosquitoes and other disease
vectors: vector and disease control", em Kolymbari, Creta/Grécia, no período de
21 de julho a 4 de agosto do corrente ano, que foi aprovado por unanimidade. 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.

