
ATA DA 137ª REUNIÃO 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.X.   

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 12 horas, no 

Auditório Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. 

Compareceram os Professores Russolina Benedeta Zingali, Paulo Antonio S. Mourão, 

Vivian Rumjanek, Pedro L. de Oliveira, Hatisaburo Masuda, Marcos Sorgine,  Claudio  

Masuda, Olavo Amaral, Vitor Hugo Pomin, Julio Mignaco, Andrea Cheble, Andre 

Marco, Monica Lomeli, Robson Monteiro, Mariana Sá Pereira, Mauro Pavão, 

Carmen Amaral, Diretora Adjunta Administrativa e a Representante dos Servidores 

Técnicos-Administrativos Joana de Angelis. Havendo quorum, a Profa. Russolina, 

Diretora do Instituto, iniciou a reunião com os seguintes informes: 1 – Foi 

apresentando ao plenário o servidor Jose Marcio Lopes que dará suporte aos setores de 

patrimônio e financeiro; 2) A Diretora de Graduação, Mariana de Sá, fez uma 

apresentação, informando ao plenário sobre a situação atual da Graduação e 

perspectivas. Dando prosseguimento, a Diretora do Instituto passou para os itens 

de pauta, a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo 

Deliberativo:  1) Atas 135 e 136, que foram aprovadas por unanimidade; 2) Discussão 

sobre o Projeto Fronteiras para capitação de recursos- Foi apresentado à sugestão da 

comissão de capitação de recursos que parte do fronteiras fosse utilizada para dar 

apoio emergencial a pesquisa em Zika, concentrando grupos que atuam em áreas 

correlatas e que podem contribuir de forma integrada para  compreender e evitar os 

danos causados pela grande epidemia de Zika que assola o país. A apresentação da 

proposta levou em consideração que um grupo considerável de docentes do Instituto 

tem desenvolvido projetos de excelência na área, ou em área correlata e certamente 

esses grupos estarão contemplados. Após discussão entre os docentes a proposta foi 

aprovada por unanimidade; 3) Sugestão de nomes para compor as comissões de 

avaliações de estágio probatório e progressões, que foram aprovados por unanimidade; 

4) Pedido de Afastamento no País do Prof. Olavo Amaral, para missão científica do 

Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, no período de 21 de março a 4 de abril do corrente ano; 5) 

Pedido de Afastamento no País do Prof. Antonio Galina, para participar de um 

simpósio, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo,  no período 

de 7 a 9 de março do corrente ano; 6) Pedido de Afastamento no País do Prof. José 

Roberto, para participar de uma Comissão de Seleção, em São Paulo, dos candidatos 

ao prêmio Jovem talento da SBBq, no dia 9 de março do corrente ano. Todos os 

pedidos de afastamentos foram aprovados por unanimidade; 7) Apresentação do 

projeto para ser aprovado no Conselho e posteriormente cadastrado no SIGPROJ – 
“XX Encontro do Grupo Arthromint em Ilha Grande” da Profa. Patrícia Alvarenga. O 

Prof. Marcos Sorgine apresentou ao plenário o referido projeto, fez uma breve 

explanação e, em seguida, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Dando 

prosseguimento, após breves discussões, foi aprovado pelo plenário que todos os 

projetos de extensão fossem enviados primeiramente à Diretoria de Extensão para 

verificação; 8) Representação dos técnicos-administrativos no CD -  A Diretora 

Administrativa Carmen Amaral solicitou, através de carta datada de 26 de fevereiro de 

2016, sua saída como representante dos servidores técnicos administrativos, tendo em 



vista a mesma já participar do Conselho Deliberativo, como Diretora Adjunta 

Administrativa. Sendo assim, a servidora Eunice Bernal, que foi a terceira candidata 

mais votada com 6 (seis) votos,  estará como representante dos servidores no Conselho 

a partir da presente data; e 9) Processo da Coordenação de Graduação, para ser 

aprovado no Conselho Deliberativo: 23079.049631/2015-11– Inclusão de nota e/ou 

disciplina: Gleyciane Messias Sousa, que foi aprovado por unanimidade. E, nada mais 

havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às 14h45min, sendo, a presente Ata, 

lavrada e assinada por mim, Mônica F. de Araujo Cunha.  

 

 

 


