ATA DA 121ª 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 três dias do mês de setembro do ano de dois mil e
quatorze, às 12 horas, no Auditório Professor Leopoldo de Meis,
teve início a reunião do Conselho Deliberativo do IBqM.
Compareceram os professores Mário Alberto C. da S. Neto,
Russolina Zingali, Prof. José Roberto, Claudio Masuda, Olavo
Amaral, Julio Mignaco, Andre Marco, Patrícia Alvarenga, Sônia
Vasconcelos, Georgia Atella, Robson Monteiro, Marcelo
Fantappié e os representantes dos funcionários técnicos
administrativos: Eunice Bernal e Joana de Angelis. Havendo
quorum, o senhor Diretor do IBqM, Professor Mário Alberto,
iniciou a reunião pelos seguintes informes: 1 - REDE DO IBQM2
–
Com
a
palavra,
Rodrigo
Fernandes
Bayão,
Consultor em T.I., da Empresa Acktech Informática e
Consultoria, prestou os seguintes esclarecimentos: 1 - Quadro
Inicial no CPD (central de processamento de dados): nobreak
com defeito; sem backup dos dados; servidores sem
espelhamento de disco ou com o espelhamento fora do ar;
desktops antigos sendo utilizados como servidores de produção;
sistemas dos servidores muito antigos e sem suporte dos
desenvolvedores; 2 - Quadro atual no CPD (central de
processamento de dados): nobreak para os servidores e
dispositivos de rede; backup parcial dos dados; servidor de email com espelhamento de disco; desktops antigos, sendo
substituídos por equipamentos novos e mais confiáveis; e,
acabou de ser entregue um “Storage” de 8 TB, para
armazenamento de backup; 3 - Lentidão no Servidor de E-mail:
O problema começou com a reinstalação do servidor. Informou
que o servidor foi reinstalado pois o sistema do mesmo era
muito antigo, e não permitia a configuração do espelhamento,
sendo assim, tiveram que optar por reinstalar e garantir a
segurança dos dados. Em seguida, esclareceu o motivo pelo
qual o sistema antigo não estava tão lento que nem o atual,
informando que todos os arquivos de índex, de todas as pastas
e de usuários precisavam ser gerados; 4 - Serviço de antivírus e
antispam com bases atualizadas e que consomem mais
recursos dos servidores; 5 - Próximos Passos: Instalação do
servidor de e-mail no novo servidor: Configurar o backup dos
dados de forma automática; reinstalar o servidor de páginas;
definir um modelo físico e lógico para a rede de dados do IBqM;

e, começar a tratar de forma individualizada os problemas de
rede dos laboratórios. Finalizando, sugeriu aos presentes que
seria interessante uma reunião para decidir qual modelo será
adotado. Em seguida, a Profa. Russolina solicitou aos presentes
que não reproduzissem e-mails falando sobre a lentidão ou
problemas relacionados à rede do IBQM, mas que os enviassem
somente para o suporte técnico. O Prof. Mario informou que
atualmente no Instituto foram localizadas 263 contas, que não
estão sendo usadas há pelo menos um ano, e que 100 serão
eliminadas, e as outras restantes estão sendo analisadas. Foi
comunicado, também, que a Pós-Graduação financiará o novo
servidor para a Sala de Rede do Instituto. 2 – Reflexão sobre o
uso de aparelhos multiusuários no IBQM. Ficou decidido pelo
plenário que se faça um levantamento dos aparelhos no
Instituto, que seja concluída a lista de equipamentos
multiusuários pela Administração e pela Pós-Graduação, que
seja colocado na homepage à localização dos aparelhos (salas
e laboratórios) e que os mesmos sejam etiquetados.
Finalizando, foi abordado pelo plenário sobre a contribuição do
usuário
para
a
manutenção
do
aparelho.
Dando
prosseguimento, o Diretor do Instituto passou para os itens
de pauta a serem apreciados e homologados pelos
membros do Corpo Deliberativo: (1) Aprovação da ata:
número 120, realizada em treze de agosto de 2014, que foi
aprovada por unanimidade; (2) Pedido de Afastamento do País
da Profa. Katia Calp Gondim, para participar de um Simpósio no
“X Congresso da Sociedade Argentina de Protozoologia (SAP)”,
no período de 16 à 18 de novembro de 2014, em Mar Del Plata,
Argentina; (3) Pedido de Afastamento do País da Profa. Carla
Policarpo, para participação na “ 25th tRNA Conference”, no
período de 17 à 26 de setembro de 2014, em Kyllini,
Peloponnese, Grécia; (3) Pedido de Afastamento do País da
Profa. Monica Lomeli, para Cooperação Internacional, na
Universidade de Bruxelas, no período de 18 de outubro `a 2 de
novembro de 2014, em Bruxelas, Bélgica; (4) Pedido de
Afastamento do País da Profa. Russolina Zingali, para participar
do “HUPO 13th Annual World Congress in Madrid, Spain”, no
período de 5 à 8 de outubro de 2014; (5) Pedido de Afastamento
no País do Prof. Claudio Masuda para participar de Banca de
Tese de Doutorado, na Faculdade de Medicina de Ribeirão
preto, SP, nos dias 25 e 26 de setembro de 2014; (6) Pedido de
Afastamento do País da Profa. Sonia Vasconcelos para
participação no “Sixth International Conference on Science in

Society”, no período de 8 à 13 de outubro de 2014, em
Vancouver, Canadá. Todos os pedidos de afastamentos foram
aprovados por unanimidade. E, nada mais havendo a
acrescentar, a reunião foi encerrada às 13h16min, tendo sido a
presente ata lavrada por mim, Mônica F. de Araujo Cunha.

