ATA NÚMERO CENTO E ONZE DO CONSELHO

DELIBERATIVO DO

INSTITUTO DE BIOQUÍMICA MÉDICA 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.X. Aos nove
dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às 12 horas, na sala de aula
da Pós-Graduação, teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM.
Compareceram os professores Mário Alberto C. da S. Neto, Paulo Antonio S.
Mourão, Pedro L. de Oliveira, Sergio Teixeira Ferreira, Vivian Mary B. D.
Rumjanek, José Roberto Meyer Fernandes, Marcos Sorgine, Claudio Masuda,
Robson Monteiro, Antonio Galina Filho, Mauro Pavão, Julio Mignaco, Andre
Cheble, Marcelo Fantappié, André Gomes, Sônia Vasconcelos, Monica
Montero Lomeli, Georgia Correa Atella, Diretora Adjunta de Gestão
Administrativa Carmen Amaral, e os representantes dos servidores Técnicoadministrativos Eunice Bernal, Joana de Angelis e Charlion Cosme Oliveira.
Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário, iniciou a reunião
pelo seguinte informe:

(1) Orçamento participativo – Adesão em Atas. O

servidor Fabio Bissolate prestou alguns esclarecimentos sobre o trabalho do
Setor de Compras e da importância do Instituto trabalhar de acordo com as
normas do Ministério da Fazendo do Governo Federal. Em seguida, falou sobre
o gerenciamento da Adesão as Atas de Promoção de eventos (ornamentação,
lanche, ônibus, van) e a de Material de consumo para atender a demanda do
almoxarifado do Instituto; (2) Apresentação da lista da COTAV – aprovação de
duas vagas para Professor Adjunto. Os critérios para Professores Titulares
ainda estão em discussão na UFRJ; (3) Finalização da obra dos biotérios;
Encaminhamento para a Reitoria da planta dos novos biotérios externos;

questão dos espaços dos projetos especiais; Pedido da Direção Geral do
Instituto de espaço para o NUTES. Dando prosseguimento, o Diretor passou
para os itens de pauta a serem apreciados e homologados pelos membros do
Corpo Deliberativo: (1) Aprovação da ata nº 110, da reunião do Corpo
Deliberativo, referente ao mês de setembro de 2013, a qual foi aprovada
por unanimidade; (2) Discussão sobre o evento de

transformação do

IBqM em Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis. O Prof. Mario
prestou alguns esclarecimentos sobre a programação do evento comemorativo,
que será realizado nos dias 5 e 6 de novembro do corrente ano, e da indicação
do nome do Prof. Emérito da UFRJ, Prof. Leopoldo de Meis, ao IBqM da
UFRJ.

Após

“INSTITUTO

discussões,
DE

foi aprovado por unanimidade o novo nome

BIOQUÍMICA

MÉDICA

LEOPOLDO

DE

MEIS”;

(3)

Apreciação e acolhimento das solicitações de espaço de laboratório,
recebidas pelo Diretor Adjunto de Pesquisa, Prof. Sergio Teixeira. O Prof.
Sérgio informou que enviará as solicitações de espaço de laboratório
apresentadas: Profa. Georgia e Profa. Katia Calp Gondim (1 módulo), Profa.
Fernanda de Felice (3 módulos), Prof. Matthias Gralle (1 módulo), Prof. Julio
Mignaco, Prof. Carlos Frederico L. Fontes e a Profa. Ana Maria L. Fernandez (1
módulo), Prof. Marcus Oliveira e a Profa. Patrícia Alvarenga (3 módulos), e,
finalmente, a Profa. Russolina Zingali e o Prof. Robson Monteiro (1 módulo), e
que as mesmas serão avaliadas por um conjunto de 5 “ad-hocs” externos à
UFRJ. Falou-se, também, da prioridade de se instalar um laboratório para
professor visitante. Seguindo os critérios apresentados ao Conselho, foi
elaborada uma lista e enviada aos docentes do Instituto, com sugestão de
nomes para compor a banca de consultores “ad-hoc” que, sendo selecionados,

avaliarão as presentes solicitações. Pediu aos docentes que apresentem
propostas e que examinem a lista cuidadosamente, identificando a presença de
co-autores ou pesquisadores que, por qualquer outra razão, possam ter conflito
de interesses (positivo ou negativo), trazendo prejuízo a análise das propostas.
Sugeriu, também, que escolhessem pessoas que tenham perfil, destacado de
pesquisa, idealmente membros da Academia Brasileira de Ciência e
Pesquisadores 1ª do CNPq. Finalizou, informando que o parecer dos “ad hoc”
será apresentado em uma próxima reunião do Conselho Deliberativo. Em
seguida, a Profa. Mônica sugeriu a indicação de professores titulares para
convidar os docentes da banca. Um dos nomes sugeridos foi o da Profa. Vivian
Rumjanek. O Prof. Marcos Sorgine sugeriu que se houver consenso
eventualmente seria melhor que aguardassem os pareceres. O Prof. Julio
perguntou se nas solicitações dos professores estão sendo mencionada a
área (m2) dos módulos que eles atualmente ocupam. O Prof. Sergio fez alguns
esclarecimentos e falou que será avaliado pela banca. O nome da Profa.
Patrícia Bozza foi retirado da lista de nomes para compor a banca de “ad hoc”.
O Prof. Mario falou da possibilidade da visita dos professores da banca, pois
facilitará a avaliação dos pareceres de acordo com a necessidade dos
solicitantes. O Prof. Robson falou que não há necessidade da presença de
todos da banca. Logo após, ficou decidido pelos candidatos e pelo Corpo
Deliberativo do Instituto que só será solicitado a vinda dos professores da
banca se eventualmente for necessário, após a leitura dos pareceres. A
apreciação e solicitações de espaço recebidas, proposta de encaminhamento,
elaboração e sugestão de 5 nomes para compor a banca de “ad hoc”, (que
será apresentada no próximo Conselho),

foram aprovados por unanimidade;

(4) Informes acerca do Programa Multicêntrico de Pós-Graduação em
Bioquímica e Biologia Molecular – Prof. Robson Monteiro. a) O Programa
Multicêntrico de Pós-Graduação em Bioquímica e Biologia Molecular foi
recentemente aprovado para início de atividades em 2014. O Instituto é uma
das instituições nucleadoras dessa nova PG e o IFRJ é uma das instituições
associadas; b) A Pós-Graduação está adquirindo material de consumo com
verba PROEX, incluindo: placas de ELISA, tubos de FACs, placas para
fluorímetro, milipore (filtros, extran, etc.). Foram aprovados contratos de
manutenção para sequenciador de DNA, termocicladores em tempo real e
fluxos laminares; c) Prêmio para ICs; foram escolhidos sete resumos para
concorrer ao prêmio JIC 2013. O PPG-QB premiará os alunos que foram
selecionados; d) A CPG aprovou a criação de um prêmio para artigo (s) do
ano. Em 2014, a seleção

do (s) artigo (s) estará atrelada a sua prévia

divulgação no Portal do IBqM; e) Atualização do Portal do Instituto: o cadastro
de informações dos docentes e seus grupos de pesquisa será utilizada para a
coleta CAPES, relativo ao ano de 2013. Desta forma, a partir de 1º de
dezembro, os pedidos de verba PROEX e inscrição de candidatos ao PhD/MsC
estarão atrelados ao cadastro dos seguintes itens no portal: grupo de pesquisa
(Pós-docs, PGs, Ics), Publicações do grupo: pelo menos 5 publicações
selecionadas pelo docente; além do envio das seguintes informações - via
email: auxílio a pesquisa vigentes e principais colaborações vigentes; f) Foi
programado para o dia 19 de dezembro o evento de comemoração dos 25
anos de criação do curso de PPG-QB; (5) Homologação do resultado da
Progressão da Professora Ana Paula Canedo Valente, de Associado II
para III, que foi aprovado por unanimidade; (6) Pedido de Afastamento do

País da Profa. Monica Montero Lomeli, para assistir a Reunião da PABMB
1Puerto Varas, Chile, no período de 9 a 14 de novembro de 2013, o qual
foi aprovado por unanimidade; (7) Pedido de Afastamento do País do
Prof. Matthias Gralle, para participar do Congresso – 43rd Annual Meeting
Society

for

Neuroscience,

da

Sociedade

Norte-Americana

de

Neurociências, em San Diego, Califórnia, no período de 7 a 14 de
novembro do corrente ano, o qual foi aprovado por unanimidade; (8)
Pedido de Afastamento do País do Prof. Sergio Teixeira, para participar
do Congresso - 43rd Annual Meeting Society for Neuroscience, da
Sociedade Norte-Americana de Neurociências, em San Diego, Califórnia,
no período de 7 a 14 de novembro do corrente ano, o qual foi aprovado
por unanimidade; (9) Pedido de Afastamento do País da Professora
Fernanda De Felice, para participar do Congresso - 43rd Annual Meeting
Society

for

Neuroscience,

da

Sociedade

Norte-Americana

de

Neurociências, em San Diego, Califórnia, no período de 7 a 14 de
novembro do corrente ano, o qual foi aprovado por unanimidade; (10)
Pedido de Afastamento no País do Prof. Sergio Teixeira, para participar
do Encontro Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS: Integração entre
Conhecimento Científico e Políticas de Saúde, em Brasília, DF, nos dias 3
e 4 de dezembro de 2013, o qual foi aprovado por unanimidade; (11)
Pedido de Afastamento no País do Prof, Marcos Sorgine, para participar
do Congresso Brasileiro de Parasitologia, em Florianópolis, no período de
21 a 25 de outubro do corrente ano, o qual foi aprovado por unanimidade;
(12) Processos da Coordenação de Graduação que já foram aprovados
pela Comissão de Graduação para serem aprovados no Conselho

Deliberativo: Processo nº 23079.052109/2013-20 – Paulo Roberto Ribeiro
Chaves, Exclusão de Disciplina; Processo 23079.017786/2013-10- Maria
Carmen Pereira Silva, Exclusão de Grau; Processo 23079.049259/2013-75
– Sergio Mascarenhas Morgado, Inclusão de Disciplina, os quais foram
aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião
foi encerrada às 14h25min, tendo sido a presente ata lavrada por mim, Mônica
F. de Araújo Cunha.

