
ATA DA 144ª 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 onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 12 horas, no 

Auditório Professor Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho 

Deliberativo do IBqM. Compareceram os Professores Russolina Benedeta Zingali, 

Fabio Ceneviva L. De Almeida, Jerson Lima Silva, José Roberto Meyer Fernandes, 

Debora Foguel, Claudio Masuda, Andre Marco de O. Gomes, Patrícia Alvarenga, 

Paulo Cavalcanti G. Ferreira, Diretorias Adjuntas - Robson Monteiro, Mariana Sá 

Pereira e Carmen Lucia da S. Amaral, Representantes dos Servidores Técnicos 

Administrativos – Joana de Angelis e Eunice Bernal. Havendo quorum, a Profa. 

Russolina, Diretora do Instituto, iniciou a reunião com o seguintes informes: 1 – 

Incêndio na Reitoria da UFRJ. A Profa. Russolina falou sobre as implicações na 

gestão e como será realizada a tramitação dos processos no Campus; 2) Informes 

sobre a apresentação do Pró-Reitor de Finanças no Conselho de Centro, que foi 

realizado no dia 5 de outubro do corrente ano; 3) Formação dos grupos de trabalho 

(GT) no Instituto. O Prof. Fabio falou sobre a reunião do PDI, e que foram 

apontados, além daqueles termos discutidos anteriormente, incorporadas novas 

sugestões no novo documento, uma nova minuta com propostas e ações que 

serão executadas e transformadas no PDI. Esse documento, em forma de minuta, 

será apresentado na reunião com as Diretorias Adjuntas do Instituto, e os diretores 

serão orientados a elaborar o documento no formato do PDI. Será necessário 

apresentar o PDI da Universidade, nos moldes enviados anteriormente, e esse 

documento será repassado aos Diretores Adjuntos, para que seja executado. A 

partir dessa reunião será escolhido um grupo de trabalho, que serão liderados 

pelos Diretores Adjuntos, conforme combinado na reunião do PDI. A participação é 

voluntária, e pode ser feita também por convite pelas Diretorias Adjuntas; 

4)Informes da Biossegurança  - Prof. Leonardo – Foi comunicado ao plenário 

sobre o andamento do processo de licitação (36 meses) para descartes de 

produtos químicos; e, 5) Atualização das plantas arquitetônicas do CCS – Foi 

informado pela Diretora do Instituto que alguns estagiários, sob  a coordenação da 

Superintendente do CCS,  estarão realizando rondas para verificar conformidades 

de segurança do Centro e solicitou a todos que seja concedido a eles o acesso às 

áreas do Instituto,  para que possam realizar seus trabalhos. Dando 
prosseguimento, a Diretora do Instituto passou para os itens de pauta, a 
serem apreciados e homologados pelos membros do Corpo Deliberativo:  1) 

Atas referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2016, que foram 



aprovadas por unanimidade; 2) Homologação do resultado das Progressões 

Horizontais dos Professores: Robson Queiroz (Associado II para III), Marcelo 

Fantappie e Marcus Oliveira (Associado I para II e Associado II para III), que foram 

aprovados por unanimidade; 3) Pedido de Afastamento do País da Profa. Patrícia 

Hessab Alvarenga, para participar de missão científica na Johns Hopkins 

University, no período de 5 de maio de 2017 a 5 de maio de 2019, que foi 

aprovado por unanimidade; 4) Processos da Coordenação de Graduação para 

serem aprovados no Conselho Deliberativo: Exclusão de Disciplina - 

23079.042790/2016-68 – KATHARINE AUGUSTO DA SILVA MONTEIRO; e 

23079.036393/2016-57 – CAROLINE LOPES SIMOES FERREIRA, que foram 

aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi 

encerrada às 13h40min, sendo, a presente ata, lavrada e assinada por mim, 

Mônica F. de Araujo Cunha.  

 


