
ATA NÚMERO CENTO E QUINZE DO CONSELHO  
DELIBERATIVO DO INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA 
LEOPOLDO DE MEIS 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. 
Aos doze dias do mês de março 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, Russolina Benedeta Zingali, Hatisaburo Masuda 
(aposentado), José Roberto Meyer Fernandes, Marcos Sorgine, Mauro 
Pavão, Patrícia Alvarenga, Sônia Vasconcelos, Robson Monteiro, Georgia 
Correa Atella, a Diretora Adjunta Administrativa Carmen Lucia da S. 
Amaral, e os representantes dos servidores técnico-administrativos Eunice 
Bernal, Joana de Angelis e Rubens de Morais Nascimento. Havendo 
quorum, o senhor Diretor-Geral do IBqM, Professor Mário Alberto, iniciou a 
reunião pelos seguintes informes:  (1) CTINFRA dos Biotérios; 2) 
Composição de trabalho com a Universidade do Estado do Amazonas – 
especialização, apoio a mestrado profissional e criação de um centro 
multiusuário/multidisciplinar; 3) Estágio Probatório dos Docentes – a 
Profa. Russolina esclareceu a todos que ficou acordado na última reunião 
do Conselho de Centro que cada unidade terá que reavaliar a tabela de 
pesos atribuídos a cada item e, em seguida, serão encaminhadas ao 
Decanato para aprovação no próximo Conselho; 4) Edital da FAPERJ – A 
Profa. Georgia Atella informou sobre a aquisição de livros para a Biblioteca 
Central e da última solicitação para aquisição de livros que ainda não foi 
contemplada no último edital. Em seguida, falou sobre as salas de projeção 
que estão com o ar condicionado funcionando e que até o final de abril 
todas as salas estarão prontas para uso. Finalizou informando sobre o  
novo laboratório de arte e criação e que o PARG já tem wifi disponível para 
todos; 5) Rede do IBqM - Empresa ACKTECH. O Consultor André Costa 
apresentará o relatório atualizado na próxima reunião do Conselho; 6) 
Descarte de Material Permanente – A Diretora Administrativa, Carmen  
lembrou a todos o que já foi falado em outras reuniões que estão ocorrendo 
descartes de materiais permanentes em laboratórios e a Administração não 
está sendo comunicada. Todo material que foi comprado, mesmo sendo 
pelo projeto e que às vezes não tendo número de patrimônio, ele é 
patrimoniado a partir do momento em que o servidor entrega a nota fiscal 
do referido bem para ser patrimoniado, devendo depois haver prestação de 
contas. Então,  partir desse momento, a Reitoria gera um número de 
patrimônio e esse valor é automaticamente lançado na contabilidade do 
Instituto e assim, passa a ser um bem do Instituto. A Direção e o professor 
são responsáveis por aquele bem. Se por acaso houver algum dano aquele 
material, ou necessidade de ser descartado, o responsável precisa enviar 
um documento à Administração do Instituto solicitando a baixa daquele 
material/equipamento, para que seja informado à Reitoria e, em seguida, 
este material será retirado do Instituto. Vale ressaltar que esse material é 
levado para o Depósito Central da UFRJ, onde será um dia leiloado. A Sra. 
Carmen enfatizou que só a Reitoria tem a permissão para a retirada de 
material/equipamento das Unidades. Dando prosseguimento, o Diretor 



passou para os itens de pauta a serem apreciados e homologados 
pelos membros do Corpo Deliberativo: (1) Homologação das inscrições 
dos candidatos para o Concurso Público para provimento de vagas de 
cargos efetivos de Magistério Superior; (2) Escolha dos 10 docentes que 
participarão como membros da Comissão Julgadora do Concurso – 
SUGESTÃO: MEMBROS EFETIVOS EXTERNOS À UFRJ - ANIBAL EUGENIO 
VERCESI, FABIO OLIVEIRA PEDROSA, BIANCA SILVANA ZINGALES, 
RICARDO GAZZINELLI, DIOGO ONOFRE  SOUZA, LUIZ  JULIANO 
NETO,CARLOS ALEXANDRE NETTO, PAULO MAZZAFERA, HELENA NADER, 
AMILCAR TANURI, JOAO VIOLA,  ETELVINO BECHARA, WALTER TERRA, 
SAMUEL GOLDENBERG, SERGIO SCHENKMANN, JONASPERALES, 
PATRICIA  BOZZA. MEMBROS EFETIVOS DA UFRJ – ELIANA BERGTER, 
LUCIA MENDONCA PREVIATO, JOSE OSVALDO PREVIATO, FRANCOIS 
GERMAN NOEL, ALANE BEATRIZ VERMELHO, DENISE PIRES DE 
CARVALHO, VIVALDO MOURA NETO, ROBERTO LENT, CELUTA SALES 
ALVIANO, VIVIAN MARY BARRAL DODD RUMJANEK; (3) Homologação do 
Calendário de Provas do Concurso; (4) Pedido de Afastamento no País da 
Profa. Maria Lucia Bianconi para realizar visita científica no Departamento 
de Bioquímica da Universidade Federal de Minas Gerais, no período de 12 
a 14 de março de 2014; (5) Pedido de Afastamento no País do Prof. 
Franklin Rumjanek para participar da banca do processo seletivo do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas do NUPEB/UFOP, na 
Universidade Federal de Ouro preto, Minas Gerais, nos dias 13 e 14 de 
março de 2014; (6) Homologação - Aprovação da ementa da disciplina 
Bioquímica FT (BMQ147), aprovado ad referendum; (7) Homologação do 
resultado da Progressão Funcional  - Adjunto II para III, do Prof. Olavo 
Amaral; (8) Processos da Coordenação de Graduação que já foram 
aprovados pela Comissão de Graduação para serem aprovados no 
Conselho Deliberativo: 23079.000947/2014-54 – Inclusão de Nota da aluna 
Patrícia de Albuquerque Cavalcante; Processo 23079.004809/2014-14 – 
Inclusão de Nota da aluna Cibele Ferreira Pimentel. Todos os itens de 
pauta foram aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a 
acrescentar, a reunião foi encerrada às 14h55min, tendo sido a presente 
ata lavrada por mim,  Monica F. de Araujo Cunha. 
 
 
  
 

 


