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Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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, Olavo Amaral, Júlio
Mignaco, Andrea Cheble, Marcelo Fantappié, André Gomes, Geórgia Atella,
Robson Monteiro, Leopoldo De Meis, Monica Lomeli e os representantes dos
servidores técnico-administrativos Carmem Lúcia Amaral, Eunice Bernal, Joana
de Angelis e Charlion. Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor
Mário Alberto Neto, iniciou a reunião pelos informes. (1) Título de Honoris
Causa para o professor Marcos Moraes: O professor Mário Alberto Neto
anunciou que esta semana tomou ciência acerca da decisão unânime e
aclamada de conceder o título de honoris causa para o professor Marcos
Moraes e demonstrou sua grande satisfação diante do ocorrido. (2) Cerimônia
de Mesa Redonda: O professor Mário Alberto Neto comunicou aos membros
que o referido evento acontecerá no dia 8 de outubro, em comemoração aos
trinta e cinco anos de carreira do professor do IBqM, Orlando Bonifácio Martins.
(3) Prédio ‘’Ciência sem Fronteiras’’: O professor Mário Alberto Neto
comunicou que a obra do Prédio já foi licitada e que a primeira etapa de obras
já foi finalizada, estando a segunda fase prestes a ser iniciada. (4)
Transferência do laboratório dos professores Paulo Ferreira e Adriana
Hemerly: O professor Mário Alberto Neto transmitiu aos membros que a
transferência do espaço do laboratório dos professores Paulo Ferreira e
Adriana Hemerly iniciou e que, em breve, esta movimentação será concluída.
(5) Obras e Reformas no IBqM: O professor Mário Alberto Neto comentou que
algumas obras e reformas serão iniciadas no Instituto, incluindo a criação de
uma oficina para o Sr. Arilson, funcionário responsável por manutenções, a
reforma do Auditório Leopoldo De Meis e da Sala da Rede onde fica alocado o
funcionário Carlos André. A seguir, o Diretor indicou os itens de pauta a serem
apreciados e homologados pelos membros do Corpo Deliberativo: (1)

Aprovação da Grade 2012/2 de Ensino de Graduação: O professor Mário
Alberto Neto passou a palavra para a Diretora Adjunta de Graduação,
professora Geórgia Correa Atella que, em seguida, iniciou seu discurso
apresentando a Grade de Ensino de Graduação para o próximo semestre. A
professora Geórgia Atella comentou que a referida grade está completa e que é
semelhante à grade do semestre passado. Continuando, a mesma comunicou
que há dificuldades em relação à Pós-Docs, visto que alguns deles não estão
aceitando lecionar por questões pessoais, gerando um fator agravante diante
do déficit de docentes presentes em salas de aula. A grade apresentada foi
aprovada pelos membros presentes. (2) Encaminhamento de sugestão de
banca examinadora e programa para o Concurso de professor Adjunto –
Polo

de

Xerém,

setores:

Bioquímica

Vegetal

e

Biologia

Estrutural/Bioquímica: O professor Mário Alberto Neto informou que o IBqM
recebeu um memorando do Diretor do Polo de Xerém, professor Geraldo
Cidade, solicitando apoio em relação a sugestão de nomes para a banca
examinadora e dos temas para os programas para o concurso mencionado. O
professor Mário Alberto Neto sugeriu aos membros que fosse formado um
comitê pelos professores Paulo Ferreira, Carla Polycarpo e André Gomes, a fim
de elaborar uma lista de nomes para participar da banca examinadora e outra
lista contendo os temas dos programas, para atender a solicitação feita pelo
Diretor do Polo de Xerém. Todos os membros do Corpo Deliberativo aprovaram
a medida. (3) Homologação do Resultado do Concurso para 1 vaga de
professor Titular – setor ‘’Bioquímica de Sistemas’’ – candidata: profa.
Débora Foguel: O resultado foi homologado pelos membros presentes. (4)
Composição de banca examinadora para avaliação de estágio probatório
do professor Olavo Amaral: A composição foi aprovada pelos membros
presentes. (5) Composição de banca examinadora para avaliação da
progressão vertical da professora Andrea Cheble de Adjunto IV para
Associado I: A composição foi aprovada pelos membros presentes. (6)
Composição de banca examinadora para avaliação da progressão
horizontal do professor Didier Salmon de Adjunto III para Adjunto IV: A
composição foi aprovada pelos membros presentes. (7) Composição de
banca

examinadora

para

avaliação

da

progressão

horizontal

da

professora Denise Lannes de Adjunto II para Adjunto III e de Adjunto III

para Adjunto IV: A composição foi aprovada pelos membros presentes. (8)
Solicitação de aprovação de registro da disciplina eletiva ‘’Câncer: A
História e a Ciência’’ - Processo nº 23079.042572/2012-38: A solicitação de
registro de disciplina foi aprovada pelos membros presentes. (9) Solicitação
de aprovação de registro da disciplina ‘’A Educação Científica Bilíngue
para Surdos: Um Acesso à Autonomia e Inclusão’’ – Processo nº
23079.043055/2012-21: A solicitação de registro de disciplina foi aprovada
pelos membros presentes. (10) Pedido de afastamento no país do professor
Olavo Amaral para ministrar disciplina de pós-graduação na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul em Porto Alegre no período
de 22/10 a 01/11 de 2012: O pedido de afastamento foi aprovado pelos
membros presentes. (11) Pedido de afastamento do país do professor
Paulo Ferreira para a Universidade Nacional de Jeju - Coréia do Sul, no
período de 18 a 30 de outubro de 2012, aprovado Ad referendum para fins
de cumprimento do prazo: O pedido de afastamento foi aprovado pelos
membros presentes. (12) Pedido de afastamento da sede da professora
Andrea Cheble para participação no II Latin American Federation of
Biophysical Societies (LaFeBS) Congress / XXXVII Brazilian Biophysical
Society Congress, em Búzios - RJ, no período de 24 a 27 de outubro de
2012: O pedido de afastamento foi aprovado pelos membros presentes. (13)
Pedidos de afastamento no país da professora Sônia Vasconcelos para
participar como palestrante do IV Simpósio em Biologia Animal em
Brasília, nos dias de 4 e 5 de outubro de 2012 e para participar como
palestrante do II Encontro Preparatório para o Fórum Mundial de Ciências
em Belo Horizonte, nos dias 29 e 30 de outubro de 2012: O pedido de
afastamento foi aprovado pelos

membros presentes. (14) Pedido de

afastamento no país do professor Robson Monteiro para participar do
International Workshop on Thrombosis and Hemostasis em Florianópolis
– SC, no período de 12 de novembro a 14 de novembro de 2012: O pedido
de afastamento foi aprovado pelos

membros presentes. (15) Pedido de

afastamento da sede do professor André Gomes para participação no II
Latin American Federation of Biophysical Societies (LaFeBS) Congress /
XXXVII Brazilian Biophysical Society Congress, em Búzios -RJ, no
período de 24 a 27 de outubro de 2012: O pedido de afastamento foi

aprovado pelos membros presentes. (16) Pedido de afastamento no país do
professor José Roberto Meyer Fernandes para participar da XXVIII
Reunião Anual da SBPz em Caxambú – MG, no período de 1 a 4 de
outubro de 2012: O pedido de afastamento foi aprovado pelos

membros

presentes. (17) Pedido de afastamento no país da professora Geórgia
Atella para participar da XXVIII Reunião Anual da SBPz em Caxambú –
MG, no período de 1 a 4 de outubro de 2012: O pedido de afastamento foi
aprovado pelos membros presentes. (18) Pedido de afastamento no país da
servidora Nuccia N. T de Cicco para participar da XXVIII Reunião Anual da
SBPz em Caxambú – MG, no período de 1 a 4 de outubro de 2012: O
pedido de afastamento foi aprovado pelos membros presentes. (19) Pedido de
afastamento no país da professora Vivian Rumjanek para a Universidade
Federal do Rio Grande – FURG para participar de um grupo de discussões
sobre células tumorais, no período de 02 a 05 de outubro de 2012: O
pedido de afastamento foi aprovado pelos membros presentes. (20) Pedido de
afastamento do país da profa. Fernanda Guarino De Felice para New
Orleans - Estados Unidos, para participar da Reunião Anual da Sociedade
internacional de Neurociência, no período 11 a 19 de outubro de 2012: O
pedido de afastamento foi aprovado pelos membros presentes. (21) Pedido de
afastamento do país do prof. Sérgio Ferreira para New Orleans - Estados
Unidos, para participar da Reunião Anual da Sociedade internacional de
Neurociência, no período 13 a 19 de outubro de 2012: O pedido de
afastamento foi aprovado pelos membros presentes. . E nada mais havendo a
acrescentar, a reunião foi encerrada às doze horas e quarenta e cinco minutos,
tendo sido a presente ata lavrada por mim, Janaina Serrrano de Hollanda
Pinheiro.

