
ATA NÚMERO CEM DO CONSELHO  DELIBERATIVO DO 

INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. 
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Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e doze, às 12 horas, no Auditório 

da Biblioteca do CCS, foi aberta a reunião. Compareceram os professores: 

Mário Alberto C. da S. Neto, José Roberto Meyer Fernandes, Hatisaburo 

Masuda, Sérgio T. Ferreira, Cláudio Masuda, Antônio Galina, Olavo Amaral, 

Júlio Mignaco, Andrea Cheble, Monica Lomeli, Marcelo Fantappié, Carolina 

Braga, André Gomes, Sônia Vasconcelos, Robson Monteiro, Geórgia Atella, 

Mauro Pavão e os representantes dos servidores técnico-administrativos: 

Carmem Lúcia Amaral, Eunice Bernal, Joana de Angelis e Charlion Oliveira. 

Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto Neto, 

iniciou a reunião pelos informes. (1) Encontro no Parque Tecnológico da 

UFRJ: O professor Mário Alberto Neto informou que, na última sexta-feira, 

participou de um encontro no Parque Tecnológico com representantes do 

Hospital Sírio-Libanês e que tais representantes demonstraram interesse em 

realizar pesquisas de excelência. Continuando, o professor Mário Alberto Neto 

revelou que o encontro foi excelente e que superou suas expectativas. (2) 

Visita da Delegação Chinesa à UFRJ: O professor Mário Alberto Neto 

notificou os membros da visita da Delegação Chinesa à Universidade no dia 5 

novembro e informou que os interessados poderão entrar em contato com a 

Delegação através do e-mail mmorales@biof.ufrj.br. (3) Biotérios: O professor 

Mário Alberto Neto comentou que, em uma reunião com a Decana do CCS e 

com o Comitê de Biotérios, discutiu-se a possibilidade de serem feitas grandes 

movimentações, dentre elas a transferência dos Biotérios para o bloco K e a 

certificação dos Biotérios que não serão transferidos para o bloco K. Por fim, o 

professor Mário Alberto Neto comentou que no dia seis de novembro haverá 

um fórum  com o intuito de discutir sobre recursos para realizar as 

movimentações citadas. (4) Agradecimentos à professora Carla Polycarpo: 

O professor Mário Alberto Neto fez agradecimentos à referida professora pela 

sua dedicação na organização da cerimônia de despedida do professor 

Orlando Martins. (5) Laboratório de Biologia Molecular de Plantas: O 



professor Mário Alberto Neto informou que foi feita oficialmente a transferência 

do referido laboratório para o bloco L-subsolo - sala 29, o qual já foi inaugurado 

e está funcionando com todas as instalações, exceto a instalação do ramal, a 

qual já foi solicitada a Reitoria. (6) Apresentação dos novos funcionários da 

Administração Central do IBqM: O professor Mário Alberto Neto apresentou 

ao Corpo Deliberativo os dois novos funcionários da Administração do IBqM, 

Gabriel Suarez e Zandré Vianna Cardoso e, em seguida, deu as boas vindas 

aos mesmos. (7) Diretoria Adjunta de Gestão Técnico-Administrativa: O 

professor Mário Alberto Neto informou aos todos os membros que a funcionária 

Carmen Lucia Amaral, da Seção de Pessoal, aceitou seu convite para ocupar o 

cargo de Diretora Adjunta de Gestão Técnico-Administrativa e demonstrou 

grande contentamento. (8) Diretoria Adjunta de Graduação: A professora 

Geógia Atella, tomou a palavra para agradecer aos pós-doutorandos, dentre 

eles à Ygara, do laboratório da professora Andrea Cheble, ao Bruno Leonardo, 

do laboratório da professora Mônica Lomeli e a Renata, do laboratório do 

professor Marcus Oliveira que irão se dividir para dar as aulas. Prosseguindo, a 

Diretora Adjunta informou que, ontem, no Conselho do CCS comentou-se 

sobre o déficit crônico de salas de aula. A professora acrescentou que, a partir 

de agora, ela mesma ficará responsável pelas reservas das salas e que está 

preparando uma planilha junto com os funcionários da Secretaria de 

Graduação para organizar os horários e locais das aulas. A professora lembrou 

a todos que para o concurso de Macaé estão abertas 3 vagas, sendo uma para 

o setor de Bioquímica Vegetal e outra para PCI. Por fim, a professora informou 

que ocorrerão eleições no CCS para representação de docentes no CEG e no 

CONSUNI nos dias 29, 30 e 31 de outubro. (9) Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia: O professor Mauro Pavão comunicou a todos que o IBqM 

participará do evento, que ocorrerá de 16 e 19 de outubro na Reitoria da UFRJ 

e acrescentou que será uma boa oportunidade do Instituto mostrar sua 

contribuição. A professora Luiza Ketzer aproveitou o momento do informe para 

convidar a todos para o evento em questão, o qual também acontecerá na 

Praça de Xerém e polo de Xerém da UFRJ nos dias 19 e 20 de outubro. (10) 

Diretoria Adjunta de Extensão: A funcionária Joana de Angelis avisou aos 

membros que ocorrerá um evento organizado por esta Diretoria Adjunta no dia 

12 de novembro, onde participarão os projetos dos professores: Mário Alberto 



Neto, Maria Lucia Bianconi e Andrea Da Poian. A funcionária solicitou o 

comparecimento de todos e acrescentou que o intuito será ampliação deste 

evento para ocorrer semestral ou anualmente. (11) Diretoria Adjunta de Pós-

Graduação: O professor Robson Monteiro comunicou que a Seleção de 

Doutorado para ingresso em 2013.1 será antecipada para o mês de dezembro 

e que já foi divulgado por e-mail para todo o Instituto. Continuando, o professor 

Robson Monteiro solicitou a todos os docentes que fiquem atentos quanto aos 

editais de contrato de professor visitante publicados anualmente e que a 

solicitação de contrato será uma iniciativa da Pós-graduação. O professor 

Hatisaburo Masuda esclareceu que, assim como o programa de Química 

Biológica, está também fazendo uma solicitação de professor visitante através 

do programa de Mestrado Profissional, devido aos programas de Pós-

graduação serem independentes por possuírem códigos distintos. (13) Setor 

de Pessoal: A funcionária Carmen Lucia Amaral informou que a Seção de 

Pessoal será fechará o atendimento ao público a partir da próxima semana e 

até o final deste mês para realizar apenas serviços internos que estão 

pendentes devido ao grande volume de demanda. (14) Falecimento do 

funcionário Sr. Dino: O professor Mário Alberto Neto comentou que, devido 

ao falecimento do funcionário Sr. Dino, o seminário de encerramento do ano 

será reservado para homenageá-lo. A seguir, o Diretor indicou os itens de 

pauta a serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo 

Deliberativo: (1) Aprovação das atas das reuniões do Corpo Deliberativo 

dos meses de junho, julho, agosto e setembro: As atas foram aprovadas 

por unanimidade. (2) Informação dos novos técnicos administrativos 

recém-empossados para o IBqM e sua distribuição: O professor José 

Roberto Meyer comunicou que os três novos técnicos de laboratório 

empossados serão alocados nos laboratórios dos IBqM através de uma 

comissão que será formada para atender os pleitos de técnicos de laboratório. 

A medida foi aprovada pelos membros presentes. (3) Novo mecanismo de 

alocação de espaço para Laboratórios de Pesquisa no IBqM - Proposta da 

Direção Adjunta de Pesquisa: O Diretor Adjunto de Pesquisa, professor 

Sérgio Ferreira, mencionou que o novo mecanismo para alocação de espaço 

para os laboratórios de pesquisa depende da mudança do espaço do Biotérios 

para o bloco K e das aposentadorias de alguns docentes, que futuramente 



liberarão espaço nos laboratórios, para funcionar a longo prazo. Em seguida, o 

professor Sérgio Ferreira propôs que uma comissão Ad-hoc, externa ao IBqM, 

formada por três docentes titulares que se reuniriam com o Diretor-Geral e o 

Diretor Adjunto de Pesquisa do IBqM, analisasse as documentações em 

caráter consultivo e posteriormente encaminhar para apreciação e deliberação 

do Corpo Deliberativo. Logo após, o Diretor Adjunto de Pesquisa comentou 

que, em relação à alocação dos laboratórios no prédio do projeto ‘’Ciência sem 

Fronteiras’’, o mecanismo precisará sem distinto e resolvido internamente. As 

propostas foram aprovadas pelos membros presentes. (4) Apresentação do 

programa e proposta de banca para os concursos de Xerém -  Biologia 

Estrutural e Bioquímica Vegetal pela comissão constituída no 

último Conselho Deliberativo: A professora Carla Polycarpo apresentou duas  

listas de temas para os programas do concurso, sendo uma para o setor de 

Biologia Estrutural e outra para o setor de Bioquímica Vegetal, as quais foram 

aprovadas pelos membros presentes. Em seguida, a professora Carla 

Polycarpo apresentou duas listas de nomes para compor a banca examinadora 

do concurso, sendo uma para o setor de Biologia Estrutural e outra para o setor 

de Bioquímica Vegetal. Após a leitura das duas listas pela referida professora, 

o professor José Roberto Meyer sugeriu a inclusão de nomes em ambas as 

listas, sugestão esta que foi aprovada pelos membros presentes. (5) 

Solicitação de Dispensa de disciplina para a aluna de graduação Bruna 

Pantoja Woll – Processo nº 23079.044091/2012-20: A solicitação de dispensa 

foi aprovada pelos membros presentes. (6) Solicitações de Inclusão de Grau 

– curso de Nanotecnologia / Processos Nos. 23079.003264/2011-15 e 

23079.004686/2011-71: As solicitações de inclusão de grau foram aprovadas 

pelos membros presentes. (7) Solicitação Contrato de Professor Visitante 

Brasileiro. Interessado: Programa de Mestrado Profissional: A solicitação 

foi aprovada pelos membros presentes. (8) Solicitação de Contrato de 

Professor Visitante Brasileiro. Interessado: Programa de Química 

Biológica: A solicitação foi aprovada pelos membros presentes. (9) Pedido de 

Afastamento da professora Jacqueline Leta para participar de uma banca 

na USP – São Paulo, em 29 de outubro de 2012: O pedido de afastamento 

foi aprovado pelos membros presentes. (10) Pedido de Afastamento Do país 

da professora Fernanda De Felice para Participar do congresso intitulado 



“Keystone Simposya on Molecular and Cellular Biology” em Keystone, 

Colorado, Estados Unidos, no período de 26/01/13 a 02/02/2013: O pedido 

de afastamento foi aprovado pelos membros presentes. (11) Pedido de 

Afastamento Do país da professora Fernanda De Felice para Participar do 

congresso intitulado “2013 GRC on oxidative stress and disease – The 

Metabolic-inflammatory axis in brain aging and alzheimers disease” em 

Les Diablerets - Suíça, no período de 13 a 20 de abril de 2013: O pedido de 

afastamento foi aprovado pelos membros presentes. (12) Pedido de 

Afastamento Do país do professor Sérgio Ferreira para Participar do LV 

Congresso Anual  da Sociedade de Biologia do Chile, em Puerto Varas - 

Chile, no período de 18 a 23 de novembro de 2012: O pedido de 

afastamento foi aprovado pelos membros presentes. (13) Pedido de 

Afastamento Do país do professor Sérgio Ferreira para Participar do 

Congresso da International Society for Neuroscience (ISN) em Cancun - 

México,  no período  de  20 a  24 de abril de 2013: O pedido de afastamento 

foi aprovado pelos membros presentes. (14) Pedido de Afastamento Do país 

do professor Sérgio Ferreira para Participar do Second Workshop 

“Emerging Concepts neuronal cytoskeleton’’ na Universidad de Chile, no 

período de 25 a 31 de maio de 2013: O pedido de afastamento foi aprovado 

pelos membros presentes. (15) Pedido de Afastamento Do país da 

professora Adriana Hemerly para participar do Congresso 10th I-PBM - 

International Plant Molecular Biology Congress, em Jeju - Coréia do Sul, 

no período de 17 a 30 de outubro de 2012: O pedido de afastamento foi 

aprovado pelos membros presentes. (16) Pedido de Afastamento do país da 

professora Carla Polycarpo  para participação em uma conferência de t-

RNA no Chile, no período de 3 a 8 de dezembro: O pedido de afastamento 

foi aprovado pelos membros presentes. E nada mais havendo a acrescentar, a 

reunião foi encerrada às quinze horas, sendo a presente ata lavrada por mim, 

Janaina Serrrano de Hollanda Pinheiro. 


