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Aos quatorze dias do mês de março 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,
Hatisaburo Masuda, Pedro Lagerblad de Oliveira, Sérgio T. Ferreira, Denise
Lannes, Marcos Sorgine, Olavo Amaral, Mauro Pavão, Júlio Mignaco, Cláudio
Masuda, Jaqueline Leta, Robson Monteiro, Maria Lucia Bianconi, Geórgia
Correa Atella e os representantes dos servidores técnico-administrativos
Rubens Nascimento, Carmem Amaral e Tereza Lima. Havendo quorum, o
senhor Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto Neto, iniciou a reunião pelos
informes. INFORMES: (1) Visita ao campus da Macaé da UFRJ: O professor
Mário Alberto Neto comunicou aos membros que na segunda-feira desta
semana esteve no campus para a aula inaugural e ficou impressionado com os
avanços, dentre eles: o crescimento do número de docentes, ultrapassando a
UENF neste quesito; o aumento de parcerias feitas com a Prefeitura e o
aumento do número de Pós-graduações, onde atualmente são duas opções
com previsão de mais quatro opções nos próximos meses. (2) Boas vindas ao
novo funcionário do IBqM: O professor Mário Alberto Neto deus as boas
vindas ao novo funcionário, Sr. Jorge Martins, anunciando que o mesmo será o
responsável pelo setor de almoxarifado. A seguir, o Diretor indicou os itens de
pauta a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo
Deliberativo: (1) Aprovação da ata da última reunião do corpo deliberativo:
A ata foi aprovada por unanimidade. (2) Homologação do resultado das
eleições para representação no Corpo Deliberativo: O professor Júlio
Mignaco, um dos membros da Comissão Eleitoral, anunciou os resultados das
eleições, onde para a categoria de professores Adjuntos, foram eleitos para
representação titular os professores Marcelo Rosado Fantappié, com 10 votos;
Patrícia Hessab Alvarenga, com 9 votos e Marcius da Silva Almeida, com 8
votos e para suplência os professores Carolina Alvares da Cunha Azeredo
Braga, com 7 votos; André Marco de Oliveira Gomes, com 4 votos e Sonia
1

Maria Ramos Vasconcelos, com 4 votos nesta ordem de suplência. Para a
categoria de professores Associados, foram eleitas para representação titular
as professoras Maria Lucia Bianconi, com 5 votos e Mônica Lomeli, com 4
votos e para suplência os professores Russolina Zingali, com 3 votos e Paulo
Cavalcanti Gomes Ferreira, com 3 votos nesta ordem de suplência. Para a
categoria de Técnicos-administrativos, foram eleitas para representação titular
as servidoras Carmen Lúcia Amaral, com 18 votos; Eunice Bernal, com 18
votos e Joana Maria de Angelis, com 15 votos e para a suplência o servidor
Charlion Cosme de Oliveira, com 9 votos. A Comissão Eleitoral solicitou que
fosse aprovada como critério de desempate para a ordem de suplência a
antiguidade do candidato na UFRJ (tempo de casa), medida que foi, em
seguida, aprovada pelos membros presentes. Também foi deliberado que, em
caso de haver progressão vertical de algum representante titular da categoria
de

Professores

Adjuntos,

o

primeiro

suplente

da

categoria

passará

automaticamente a ser representante titular e assim sucessivamente. Ao final,
o resultado das eleições foi homologado pelos membros presentes. (3)
Discussão sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares: O
professor Mário Alberto Neto distribuiu cópias da Lei nº12.550, de 15 de
dezembro de 2011, a qual autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares; e do Decreto nº 7.661 de 28 de dezembro de 2011, o qual aprova
seu Estatuto Social e em seguida pôs em discussão alguns artigos da lei que
eram relevantes, acrescentando que o surgimento de tais normas estão vindo
para resolver a questão de quadro de pessoal com mão de obra qualificada de
todos os níveis nos Hospitais Universitários. (4) Apresentação do novo
Regimento Interno do IBqM: O professor Mário Alberto Neto distribuiu cópias
do Regimento Interno e apresentou-o aos membros com alterações feitas e
solicitou que os mesmos discutissem e propusessem modificações. Em
seguida, alguns professores e funcionários sugeriram novas alterações. As
funcionárias Joana de Angelis e Carmem Amaral expuseram a necessidade de
inclusão de itens relativos à gestão administrativa dos técnicos e das
atribuições de cada seção. A funcionária Joana de Angelis também citou a
necessidade dos técnicos-administrativos receberem as versões alteradas do
regimento, que está em processo de reformulação. Os membros aprovaram as
sugestões e o professor Mário informou que a nova versão completa do
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regimento deverá ser aprovada por 2/3 do corpo deliberativo em reunião
extraordinária. (5) Pedido de Afastamento do País dos professores
Hatisaburo Masuda, Pedro Lagerblad, Marcos Sorgine, Gabriela Paiva e
Kátia Calp Gondim para La Plata – Argentina, no período 16 a 18 de maio
de 2012: Os pedidos de afastamento foram aprovados pelos membros
presentes.

(6)

Sugestão

de

composição

de

banca

do

pedido

de Progressão horizontal da professora Gabriela Paiva de Adjunto III para
Adjunto IV: O procedimento foi aprovado pelos membros presentes. (7)
Pedido de Afastamento no País do professor Sérgio Ferreira para
participar da banca de concurso de Professor Titular na USP - Ribeirão
Preto no período de 26 a 28 de Março de 2012: O pedido de afastamento foi
aprovado pelos membros presentes. (8) Pedido de Afastamento do País do
professor Sérgio Ferreira para participar como conferencista do
congresso SFAN - Argentina (Sociedade de Neurociência) no período de
08 a 14 de abril de 2012: O pedido de afastamento foi aprovado pelos
membros presentes. E nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi
encerrada às quinze horas, tendo sido a presente ata lavrada por mim, Janaina
Serrrano de Hollanda Pinheiro.
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