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Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às 13h, no Auditório
Professor Marcos Moraes, teve início a 159ª reunião do Conselho Deliberativo do
IBqM. Compareceram os Professores: Russolina Benedeta Zingali, Pedro Lagerblad de
Oliveira, Paulo Cavalcanti Gomes Ferreira, Debora Foguel, José Roberto Meyer
Fernandes, Jerson da Silva, Hatisaburo Masuda, Jacqueline Leta, Claudio Akio Masuda,
Mariana Sá Pereira, Julio Alberto Mignaco, Robson de Queiroz Monteiro, Andre Marco
de Oliveira Gomes, Monica Santos Freitas, Isabela Barbosa Ramos, Olavo Bohrer
Amaral, Adriana Silva Hemerly, Carla Ribeiro Polycarpo, Martha Meriwether Sorenson,
Sonia Maria Ramos Vasconcelos, Fernando Lucas Soares Palhano, a Diretora de Gestão
Administrativa - Carmen Lucia da S. Amaral, a representante dos Servidores Técnicos
Administrativos – Maíra dos Santos Oliveira, e a Representante dos alunos de PósGraduação Andréia Cristina Galina, e participantes ouvintes - Joana de Angelis, Thiago
Varjão, Severino Borges, Eunice Bernal, Hélio Ricardo de Mello Pereira. Havendo
quorum, a Profa. Russolina Zingali - Diretora do IBqM, iniciou informando sobre a
reunião que aconteceu pela manhã no Auditório Rodolpho Paulo Rocco (Quinhentão)
CCS, a pedido do SINTUFRJ e em concordância com o Pró-Reitor de Pessoal Agnaldo
Fernandes presentes no local além da Decana do Centro, Profa. Maria Fernanda
Santos Quintela e demais Servidores Docentes e Técnicos Administrativos de vários
Centros a fim de esclarecer a respeito de possíveis auditorias que estariam ocorrendo
na Universidade pela CGU/TCU sobre controle de frequência e de ponto dos Técnicos
Administrativos da UFRJ e da UnB. A TAE Joana de Angelis e a Professora Mariana Sá
Pereira acrescentaram que outros tópicos relevantes foram encaminhados e
discutidos e que surgiram muitas dúvidas acerca de outros assuntos que foram
levantados pelos presentes como, por exemplo, a questão da insalubridade e a do
corte dos 26,05%. Joana concluiu que foi criado um Fórum para repensar e debater
soluções sobre hora aula, ponto eletrônicos e entre outros assuntos que visam
organizar a atividade docente e administrativa. Dando continuidade, a Profa. Lina
passou para o 1° informe da pauta do CD, pedindo para que a Chefe do Setor de
Compras Ana Noemí Anaide informasse sobre as mudanças e ajustes que o Setor
sofrerá a partir de pedidos de novas aquisições de produtos e serviços pelos usuários
do Instituto. Ana informou longamente que em 11/03/2018 se reuniram os Setores de
Compras, Financeiro, Almoxarifado e Diretoria Adjunta Administrativa e que
constataram algumas situações que vem dificultando o trabalho do setor, tais como: 1)
Ausência de prazo estipulado para entrega de requerimento de compra de materiais;
2) Ausência de formulário padrão de requerimento de compra de materiais; 3)
Ausência de pesquisa de preço anexada ao requerimento etc, e que diante das

situações relatadas, com o intuito de aperfeiçoar o trabalho desses dois Setores –
Compras e Financeiro, faz-se necessário mudanças na rotina de trabalho, ficando
estruturado da seguinte forma: os pedidos de compras de materiais e serviços deverão
ser solicitados através de formulário padrão, devendo preencher todos os campos,
especialmente o campo da justificativa (motivo pelo qual se deve a demanda), e a
média de preço, que deverá ter como base a pesquisa de preço que poderá ser feita
em sites confiáveis da internet como Extra, Ponto Frio entre outros; A Chefe do Setor
de Compras informou ainda que essa pesquisa de preço não poderia ser de Mercado
Livre, ou, ainda, orçamento com fornecedores, e que haverá, ainda, prazo para entrega
das solicitações, que se dará no seguinte período: de 16/04/2018 ao dia 16/05/2018 e
de 02/07/2018 ao dia 02/08/2018. Ana concluiu que solicitações feitas fora do prazo
não serão recebidas e deverão ser entregues quando da reabertura do próximo prazo
e que o fato de ser entregue a solicitação materiais ou serviços isso não seria garantia
da efetiva compra dos materiais e que após a entrega do formulário, a solicitação seria
analisada pela Direção de acordo com o momento financeiro e orçamentário do
Instituto e de acordo com as diretrizes legais. Será enviado pelo Setor e-mail, com os
modelos de formulários e maiores orientações e instruções para o preenchimento dos
mesmos. 2° Informe da pauta: A professora Lina fez a apresentação do atual chefe do
Programa de Biologia Estrutural - Prof. André Marco de Oliveira Gomes Gomes e da
suplente Profa. Andrea Cheble, e agradeceu a ambos em nome de todos do Instituto e
deu boas vindas aos novos representantes do Conselho: Ana Amália Coelho, Larissa
Campos de Medeiros, Fernando Lucas Palhano Soares, Isabela Barbosa Ramos, Mônica
Santos de Freitas, Adriana Silva Hemerly, Andre Marco de Oliveira Gomes, Carla
Ribeiro Polycarpo, Andressa Piedade Motta, Denise de Freitas Campos e Maíra dos
Santos Oliveira; O Professor Olavo Bohrer Amaral se pronunciou informando que o
Programa de Bioquímica e Biologia Molecular o indicou como novo chefe. A Diretora
do Instituto Professora Russolina Zingali fez um agradecimento especial ao Professor
Robson de Queiroz Monteiro pela sua trajetória e dedicação frente à Direção da PósGraduação, com honras e mérito em nome do IBqM pelos seus feitos nesses oito anos
dedicados ao Programa Pós-Graduação em Química Biológica com devoção, carinho e
zelo; A Diretora do Instituto aproveitou o ensejo para apresentar aos presentes no CD,
o Professor Marcos Henrique Ferreira Sorgine, que atuará como representante da
Direção Adjunta do Programa de PG em QB; indicado através de eleição organizada
pelos Docentes da Comissão de Pós-Graduação, com mandato de três (3) anos, de
forma a compatibilizar a sua gestão com a Avaliação trienal da CAPES sendo permitida
a recondução e, assim, desejando-lhe boas vindas em sua nova jornada em nome do
IBqM no exercício de jurisdição superior do Instituto. A Profa. Jacqueline Leta teceu
elogios e acrescentou que o Prof. Robson de forma democrática e transparente
conduziu perfeitamente tanto a Secretaria de PG como também as reuniões do CPG.
Professor Robson concluiu dizendo que para ele foi muito bom esses oito anos que
com carinho dedicou em conjunto com a equipe da Secretaria de PG - Tereza, Leandro

e Luana, e agradeceu a todos. Dando prosseguimento à pauta do CD, a Profa. Lina deu
novos informes do Acórdão do TCU e que a PR-4 vem atuando conjuntamente com, e
que as Decanias e pro-reitorias formando um grupo de trabalho (GT) a fim de tratar de
assuntos acadêmicos como e adequação do Planejamento Docente entre outros
temas relevantes na Instituição de Ensino Superior; a Professora disse ainda que está
em andamento no CCS proposta de PLANID para iniciar o processo de informação
mesmo antes da determinação da reitoria. Também foi informado que cada chefia
imediata deve manter a folha de ponto atualizada do servidor sob sua
responsabilidade, lembrando que é exigência da Lei.
Dando continuidade ao
Conselho, a Professora deu informes sobre as respectivas datas do Concurso nas três
categorias ao cargo de professor 1. Fronteiras da Bioquímica nas Ciências da Vida de
07 a 11 de Maio de 2018; 2. Fronteiras das bases bioquímicas, celulares e moleculares
nas doenças prevalentes no século XXI de 24 a 28 de Abril de 2018; 3. Fronteiras da
Educação e Difusão Científica Inclusiva e da Gestão em Ciências e Tecnologia de 14 a
18 de Maio de 2018, já homologadas. E prosseguindo no Conselho, a Professora Sonia
Vasconcelos deu informes sobre o Registro Único de Ações de Extensão (RUA)
explanando que, em conjunto com a PR-5 e através da Superintendência de
Formação Acadêmica da Extensão, divulgou a listagem final das propostas
submetidas à segunda etapa do edital e orientou como fazer para apresentar
solicitações de registro de NOVAS ações de Extensão, ou novas Edições de cursos e
eventos, bem como o RECADASTRAMENTO de ações registradas em editais
anteriores. Informou ainda que as avaliações estão sendo encaminhados por Centro
para que seja feito os ajustes necessários e para que seja dado o parecer antes da
aprovação no CD. Mais informações constam no link enviado pela Docente Profa.
Sonia; Professor Jerson comentou que o Sistema de Informação e Gestão de
Projetos - SIGProj é complexo e um tanto burocrático; a professora Debora Foguel
comentou que o formulário do Projeto de Extensão e meio confuso, dando margem a
outras interpretações. Informe N° 5 - Apresentação da Profa. Denise Lannes
Coordenadora do Curso de PG - Latu Sensu, a Professora Denise noticiou sobre a
reestruturação do Curso de PG – que vem funcionando desde 1994 – portanto, há 25
anos, então - dizendo que a proposta foi encaminhada à PR-2 em 2017, na categoria
Especialização em Ensino de Ciências e Biologia para que fosse apreciado no Conselho
de Ensino para Graduados (CEPG); o curso é oferecido pelo IBqM e coordenado pela
Docente; a proposta é para mudança de nome do curso para Ciências Educacionais
além da alteração de modalidade gratuita para curso pago. Neste sentido, a
reestruturação do curso é adequada e atende aos itens constantes da resolução CEPG
N° 2 de 4 de dezembro de 2009, concluiu a Professora Denise, o projeto apresenta
parecer favorável do prof. Robson Monteiro. Dando prosseguimento, a Diretora Lina
submeteu ao Conselho os itens da pauta a serem apreciados e homologados pelos
membros do Corpo Deliberativo, na seguinte ordem: 1. Homologação do resultado da
Eleição para Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química Biológica do

IBqM : APROVADO; 2. Homologação do resultado da avaliação do pedido de
progressão múltipla da profa. Isabela Ramos, de Adjunto I para Adjunto II e de Adjunto
II para Adjunto III: APROVADO; 3. Aprovação da mudança de Disciplinas de Bioquímica
no curso de Nutrição. A profa. Mariana Sá Pereira falou sobre o curso de NUTRIÇÃO
cuja carga horária de 120h será dividida em duas de 45h e terá outra de 75h; e falou
também que serão oferecidas duas novas disciplinas deste Instituto para o curso de
Nutrição: 1; Curso Macromoléculas e 2. Metabolismo Energético. O prof. José Roberto
fez uma ponderação sobre a forma pouco construtiva que a nutrição adotou para fazer
essa reforma sem uma discussão mais ampla: APROVADO; 4. Aprovação de proposta
de representação de Prof. Titular nas unidades: Foi apresentada a proposta enviada
pelo prof. Adalberto Vieyra que dispõe das seguintes características: a) Cada Unidade
ou Órgão Suplementar definirá, nos seus respectivos Regimentos, o número de
Professores
Titulares que
comporão seus
Colegiados
(Congregações,
Conselhos Diretores, Conselhos Departamentais, Conselhos Gestores). b) Será
garantida a inclusão de um número mínimo de 2 (dois) Professores Titulares, com seus
respectivos suplentes, nos colegiados de Unidades e Órgãos Suplementares que
possuam esta categoria docente; c) Quando necessário, e dependendo da dimensão
quantitativa da representação docente nos Colegiados, as Unidades Acadêmicas
efetuarão mudanças nos respectivos Regimentos para garantir a proporção da
representação de Técnico-Administrativos e Estudantes, conforme o estabelecido no
parágrafo único do artigo 56 da Lei 9394/1996: APROVADO; 5. Aprovação da
indicação de Joana de Angelis como Vice Diretora de Extensão: APROVADO; 6.
Afastamentos do país que foram solicitados formalmente para os seguintes Docentes
do Instituto: Katia Gondim, Russolina Zingali, Francisco Prosdocimi e a Química
Mariana Hoyer Moreira: APROVADO; 7. Processos da Graduação trancamento de
disciplina de aluno Matheus: APROVADO; 8. Aprovação da Restruturação do Latu
Sensu: APROVADO. E, nada mais havendo a acrescentar, a reunião foi encerrada às
14h, sendo, esta Ata, lavrada e assinada por mim, Eunice Bernal.
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