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X. Aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às 12 horas, no Auditório 
Prof. Leopoldo de Meis, teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM. 
Compareceram os professores Mário Alberto C. da S. Neto, Russolina Benedeta Zingali, Pedro 
L. de Oliveira, Sérgio T. Ferreira, Marcos Sorgine, Claudio Masuda, Olavo Amaral, Marcelo 
Fantappié, André Gomes, Sônia Vasconcelos, Monica Montero Lomeli, Rosbon Monteiro,  a 
Diretora Adjunta de Gestão Administrativa Carmen L. da SiIva Amaral e os Representantes dos 
Servidores Técnico-Administrativos, Eunice Bernal e Charlion Cosme Oliveira. A Profa. Lucia 
Bianconi justificou sua ausência. Havendo quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário, 
iniciou a reunião pelos seguintes informes: 1) Aposentadoria do Prof. Hector Barrabin. O 
Prof. Mario prestou alguns esclarecimentos sobre a conversa que ele teve com o Prof. Hector, 
em que o mesmo decidiu encerrar sua carreira na Universidade e solicitou ao Sr. Diretor que 
desse início ao processo de sua aposentadoria. Em seguida, o Sr. Diretor solicitou ao Diretor 
de Pesquisa, Prof. Sergio T. Ferreira,  que iniciasse o processo para utilização do espaço – 
Laboratório H2, sala 25. Em seguida, o Prof. Sergio T. Ferreira falou que será apresentado o 
convite e envio de propostas para utilização do referido espaço; 2) A Profa. Sônia prestou 
informações sobre a aprovação da criação da Câmara de Ética e Pesquisa da UFRJ, que é 
composta de 6 sub-câmaras sobre: Ética na Pesquisa em Seres Humanos; Pesquisa em 
animais; Biodiversidade, Utilização de Conhecimento Tradicional e Patrimônio Genético; 
Projeto Universidade Empresa; Biossegurança e Integridade em Pesquisa e Conduta 
Responsável em Pesquisa. A Profa. Sônia explicou que a criação da Câmara não tem nenhum 
cunho deliberativo e o objetivo dessa Câmara está relacionado com ações educativas e 
informativas; 3) O Prof. Robson informou aos presentes que foi discutido no CPG o que 
poderiam lançar como novos auxílios e sobre a utilização da verba PROEX. Logo após, 
lembrou a todos que o IBqM possui uma bolsa PNPD/CAPES, que foi disponibilizada pela 
Reitoria; 4) A Profa. Russolina prestou informações sobre o vídeo comemorativo dos 35 anos 
do Instituto. Ela comunicou que foi realizado um edital para a FAPERJ, e que foi aprovado. 
Sendo assim, vai ajudar a dar início ao processo. A Pós-Graduação concordou em ajudar no 
que for preciso, para que o Instituto possa ter o projeto desenvolvido. 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 109,  da reunião do Corpo Deliberativo, referente ao 
mês de setembro de 2013, a qual foi aprovada por unanimidade; 2) Proposta do novo modelo 
de gestão da Rede do IBqM – foi aprovado pelo plenário a realização de consultoria, empresa 
com dispensa de licitação para avaliação da rede e gerar um termo de referência. A Profa. 
Russolina propôs que o Instituto entrasse em contato com a Poli para obtenção de 
informações. O Prof. Mario informou que entrou em contato com dois professores da COPPE, 
da área de redes, Marcelo Lanza e Flavio Melo. Eles darão algumas sugestões acerca de 
pontos importantes e funcionamento de redes. Além disso, o IBqm contratará empresas de 
consultoria que vão elaborar um plano de modernização da nossa rede. O Sr. Carlos Andre  
receberá esse plano sob a forma de um “check list” para ser executado em uma base anual. 
Para isso o Sr. Carlos Andre será pago a partir das verbas de pesquisa dos laboratórios. A 
idéia será fazer um “recall” do modelo a cada ano;  3) Pedido de Afastamento no País da Profa. 
Georgia Correa Atella para ministrar  conferência no Congresso da SBPZ, em Caxambu, no 
período de 30/09 a 04/10, o qual foi aprovado por unanimidade; 4) Pedido de Afastamento no 
País da servidora Nuccia Nicole T. de Cicco para participação no Congresso da SBPZ, em 
Caxambu, no período de 30/09 a 04/10, o qual foi aprovado por unanimidade; (5) Pedido de 
Afastamento do País do Prof. Olavo Amaral para participar como palestrante da Reunião Anual 



da Sociedade Argentina de Neurociências, no período de 30 de setembro a 04 de outubro de 
2013, em Cordoba, Argentina, o qual foi aprovado por unanimidade; 6) Pedido de Afastamento 
do País do Prof. Marcos Sorgine para participar do “Integrated Insect Immunology From Basic 
Biology to Environmental Applications”, no período de 23 a 28 de setembro de 2013, em 
Pultusk, Polônia, o qual foi aprovado por unanimidade. E nada mais havendo a acrescentar, a 
reunião foi encerrada às 12h:53min, tendo sido a presente ata lavrada por mim, Monica F. de 
Araujo Cunha. 

 

 


