
Ata da reunião ordinária do Colegiado do Instituto Biomédico. Realizada aos treze dias do mês de agosto do ano de 1 
dois mil e dezoito.  Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito reuniram-se os representantes do 2 
Colegiado do Instituto Biomédico à rua Prof. Hernani de Mello, no. 101, São Domingos, Niterói, RJ na sala de 3 
reuniões do Instituto Biomédico, às treze horas e trinta minutos sob a presidência do Sr. Presidente: Otilio Machado 4 
Pereira Bastos, Diretor da  Unidade, registrando-se em livro próprio, as presenças dos senhores professores: Claudia 5 
Maria Antunes Uchôa Souto Maior, Letícia de Oliveira, Beatriz Brener de Figueiredo, Felipe Piedade Gonçalves 6 
Neves, Helena Rodrigues Lopes, Viviane Alexandre Nunes Degani, Ismar Araújo de Moraes, Fernanda Carla 7 
Ferreira de Brito, Elizabeth Maróstica, as representantes dos Técnicos Administrativos: Anna Soares e Nathália dos 8 
Santos Lopes e a representante do D.A. de Biomedicina: Rayana Katylin Mendes da Silva. A reunião teve início no 9 
horário da convocação retro mencionado. O Sr. Presidente iniciou a reunião de Colegiado passando para o ITEM 10 
1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR.  O Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e  colocou 11 
em votação a ata do mês anterior, após leitura e algumas correções de grafia a ata foi colocada em votação e 12 
aprovada por unanimidade. ITEM 2. INFORMES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CMB. O Sr. 13 
Presidente passou a palavra aos coordenadores de Pós Graduação da Unidade, comentou que a professora Mirtes que 14 
é a atual Coordenadora da Pós-Graduação em Ciências Biomédicas ( Fisiologia e Farmacologia) não faz parte do 15 
Colegiado, mas que nada a impede de participar ou como convidada na reunião ou ser representada pela professora 16 
Letícia de Oliveira ou pela chefe de Departamento  MFL a professora Fernanda Carla Ferreira Brito. A 17 
professora Letícia informou que os cursos de Pós-Graduações tiveram ameaças de cortes de bolsas e que a principio 18 
não tem orçamento para pagar as bolsas de 2019 e o CNPq está na mesma situação. O prof. Felipe Piedade disse que 19 
está aberto o Edital da Pós-graduação de Microbiologia e Parasitologia Aplicadas, mestrado para 2019 com o 20 
número vagas de 27 e pela primeira vez vagas para servidores da UFF, negros e portadores de necessidades 21 
especiais, comentou que vem aumentando consideravelmente a quantidade de trabalho na Pós Graduação ainda mais 22 
coma abertura do doutorado fluxo contínuo e que no momento conta com a funcionária Anna que está com excesso 23 
de tarefas, perguntou qual o processo para pleitear  mais um servidor para auxiliar na secretaria da Pós-Graduação. O 24 
Sr. Presidente sugeriu que os coordenadores dos Programas de Pós-Graduações da Unidade conversem entre si para 25 
ver a possibilidade de um espaço físico maior, aproveitando esta etapa de mudança do prédio principal para o prédio 26 
do Bloco E da Unidade, onde surgirão espaços físicos vagos no prédio principal do CMB, podendo assim 27 
contemplarem uma área maior a fim de trabalharem juntos e desta forma ter maior chance de solicitar servidores. A 28 
professora Letícia achou a ideia excelente. ITEM 3. INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS 29 
PRÓ-REITORIAS E AFINS. A Profa. Claudia Uchôa informou que a Pró-Reitoria de Extensão teve uma perda de 30 
documentos e por isso todos os professores que tiverem projetos de extensão devem mandar a submissão dos 31 
trabalhos. Informou ainda que Já estão abertas as inscrições de trabalhos na SEMEXT que poderão ser realizadas 32 
entre os dias 01 de agosto e 02 de setembro de 2018, com apresentação de trabalhos nos dias 16, 17 e 18 de 33 
outubro.  O Edital SEMEXT 2018 já se encontra disponível.  A professora Elisabeth Maróstica perguntou sobre a 34 
verba do Instituto para compra de materiais para a Comissão de Biossegurança. A profa Claudia Uchôa disse que 35 
a  Sra. Vera Cajazeiras da PROPPi enviou ao MIP formulários de EPI e o departamento preencheu solicitando os 36 
materiais de biossegurança através do site de compras. ITEM 4. INFORMES DA COMISSÃO DE 37 
ORGANIZAÇÃO DO JUBILEU DE OURO DO CMB. O Sr. Presidente passou a palavra a professora Claudia 38 
Maria Antunes Uchôa Souto Maior, presidente da Comissão do Jubileu de Ouro do Instituto Biomédico. A 39 
professora comentou que no momento a Comissão está na fase de organização da programação “extramuros” disse 40 
que o material hospitalar para este evento que será realizado no dia 12 de setembro de 2018 no horário de oito da 41 
manhã  às quatorze horas, no trecho entre o terminal rodoviário e o Bay Marketing. O material hospitalar foi doado 42 
pelo prof. Tarcísio  Rivello Superintendente do HUAP,  só está faltando agora a parte elétrica para o carro 43 
diagnóstico da Prefeitura de Niterói. Informou também que nos dias 28, 29, 30 e 31/08/201 serão realizadas as fotos 44 
dos professores e técnicos administrativos do CMB por departamentos e as filmagens dos relatos dos ex-diretores, 45 
técnicos administrativos e professores aposentados a serem homenageados no Evento, comentou que falta ainda 46 
alguns departamentos enviarem os nomes a serem homenageados. O Sr. Presidente sugeriu aumentar o número de 47 
homenageados de um para dois professores considerando primeiro e segundo lugar, a professora Claudia Uchôa 48 
disse que tem que passar essa proposta primeiro pela Comissão Organizadora do Evento. Informou ainda que no dia 49 
14/11/2018 haverá a Jornada de Biomedicina, 29/11 encerramento do Jubileu e que a partir da semana que 50 
vem  recomeçarão os Saraus na Caixa D’água e solicita a todos que participem. A professora Helena informou que o 51 
projeto do XVIII ECIB será apresentado na Semana de Extensão, e como no modelo de submissão de artigo só há 52 
espaço para dez autores, incluindo obrigatoriamente o coordenador e o aluno relator, optou por inscrever como 53 
coautores os professores responsáveis por cada subcomissão, e infelizmente não poderá colocar os nomes de todos 54 
que participaram. ITEM 5. ANDAMENTO DAS OBRAS DE FINALIZAÇÃO DO BLOCO E. O Sr. Presidente 55 
informou que a água do prédio voltou a fluir normalmente quanto a água de reuso ainda não está normal usando água 56 
comum para descargas, no primeiro andar os últimos retoques estão sendo feitos, faltam consertar ainda alguns 57 
vazamentos de aparelhos de ar-condicionado, ajustes nos elevadores e testes na parte elétrica, por conta dessas 58 
pendências ainda  não se tem um prazo definitivo para mudança. O professor Antonio Claudio tem dado todo apoio. 59 
O Pró-Reitor Néliton Ventura disse que assim que o prédio abrir oficialmente ele enviará uma equipe de 60 
trabalho.  ITEM 6. DISCUSSÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS AINDA NÃO UTILIZADOS NOS 61 
ANDARES DO BLOCO E. O Sr. Presidente informou que existe no prédio do Bloco E um espaço que seria 62 
utilizado para lixo químico que não poderá ser utilizados porque bate muito sol  no local o que pode causar 63 
explosões. Os espaço para limpeza serão mantidos, com verba do CMB foram comprados carrinhos para guardar os 64 
materiais de limpeza., atendendo assim uma das normas de biossegurança. Existem espaços comuns do primeiro ao 65 
sétimo andar próximo aos elevadores que precisam ser definidos entre os ocupantes dos andares, caso os ocupantes 66 
não cheguem a uma conclusão a Direção de Unidade definirá a utilização desses espaços. ITEM 7. PROJETO DE 67 
ILUMINAÇÃO DOS BLOCOS A, B, C e D, PELA ENEL; O Sr. Presidente informou que o Instituto Biomédico 68 
ganhou o concurso da ENEL para troca de lâmpadas por LED, com isso será efetuada a troca de todas as lâmpadas 69 
comuns por lâmpadas de led em todo Instituto Biomédico. Com a verba do CMB de R$ 2.000,00 (dois mil reais) será 70 
feita também  a troca do corrimão (tubular) das escadas. A plenária parabeniza o Sr. Presidente por esta conquista 71 



para a Unidade. ITEM 8. DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO ENVIADO PELO PROFESSOR FERNANDO DA 72 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO; DISCUSSÃO SOBRE O PROJETO ENVIADO PELO 73 
PROFESSOR FERNANDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO. O Sr. Presidente 74 
apresentou o professor Fernando da secretaria de Educação aos que não estavam presentes na reunião que ele 75 
compareceu, informou que ele traz novidades sobre o projeto e passa a palavra. O Sr. Fernando agradeceu ao 76 
Colegiado de Unidade mais uma vez em recebê-lo, informou que a boa notícia é que o projeto conseguiu formar 77 
a primeira turma no inicio de agosto do curso técnico em uma comunidade de risco e estão projetando outras turmas 78 
para o ano que vem, conseguiram mais convenio com a  IFRJ de São Gonçalo e com a JCA -1001 Instituto que 79 
trabalha com educação de formação profissional, disse que o problema é que como os convênios com o SENAI e 80 
SENAI-CETIQT acabaram porque a Prefeitura de São Gonçalo não tem como pagar, estão buscando parceiros que 81 
sejam públicos e não demandem valores a serem pagos, pleiteando a possibilidade de fechar parceria com a UFF. 82 
Informou que foram procurados pela FAFERJ – Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro que congregam 83 
mais de dois milhões de pessoas na cidade do Rio de Janeiro e que estão querendo implantar esse programa como 84 
resposta a intervenção militar e ele acredita que exista essa possibilidade, pois entendem que esses jovens que não 85 
tem formação profissional são os mais propícios ao envolvimento com o tráfico. Outra boa noticia foi que a 86 
Prefeitura de São Gonçalo vai empregar todos os alunos formados com o intuito de trabalharem no projeto de  trocas 87 
de  lâmpadas do Município. O seu retorno no Colegiado foi para reforçar a necessidade do fechamento do convênio 88 
entre a UFF e a Secretaria de Educação de São Gonçalo, pois o Edital tem que ser lançado até dezembro deste ano e 89 
tem força de lei, então só poderá ser lançado com um documento assinado se vai realizar ou não o convenio. O Sr. 90 
Presidente disse que não está colocando nenhuma aprovação, mas que o projeto é muito importante, seria uma 91 
intervenção a educação, pode-se marcar uma reunião entre o grupo de trabalho e um representante de cada 92 
seguimento da Unidade para maiores esclarecimentos. Após debates foi sugerido um agendamento para apresentação 93 
de uma palestra para maiores esclarecimentos, ficou então para ser confirmada a data de 17/09/2018 ás 14 horas no 94 
Auditório da Unidade. O Sr. Presidente agradece a presença do professor Fernando que disse que ele que agradece a 95 
oportunidade em recebe-lo. ITEM 9. IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO. A professora Rita Cubel disse 96 
que solicitou esse item de pauta pois foi procurada por uma servidora do MIP dizendo que gostaria de ser transferida 97 
para o HUAP pois não terá condições de cumprir a carga horária com ponto eletrônico no CMB, a resposta dada a 98 
servidora foi que para isso teria que haver uma permuta por um funcionário de igual qualificação que atendesse a 99 
demanda, a resposta foi que não poderia autorizar a transferência em quanto chefe pois a vaga está no MIP mais é do 100 
Instituto, teria que consultar os demais setores. Disse que o intuito de trazer ao Colegiado o ocorrido é que com a 101 
chegada do ponto eletrônico poderão ocorrer casos como este. A professora questiona se a jornada de trabalho será 102 
de seis ou oito horas? A técnica Administrativa Nathália Lopes representante dos técnicos administrativos disse que 103 
o que existe é uma norma de serviço que foi divulgada em julho/2018 dizendo que as  Unidades acadêmicas devem 104 
funcionar ininterruptamente 12 horas e nesses casos os servidores poderão se dividir em turnos de seis horas, mas as 105 
especificidades não foram discutidas. A resposta da UFF ao Ministério Público é que o ponto eletrônico será 106 
implantado até agosto de 2019 .  ITEM 10. ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE COMPRAS DA UFF. O Sr. 107 
Presidente informou que o sistema de compras teve algumas alterações e que é preciso que os professores fiquem 108 
atentos ao sistema, o prazo máximo será até meados de setembro para as solicitações, as listagens oficiais 109 
encontram-se com o servidor Márcio de Amorim Machado Ferreira da secretaria da Unidade, a Sra Vera Cajazeiras 110 
enviou listagens oficiais a serem preenchidas pelos departamentos. ITEM 11. INDICAÇÃO DO NOME DE NO 111 
MÍNIMO TRÊS PROFESSORES PARA COMPOR A COMISSÃO CIENTÍFICA QUE FARÁ PARTE DA 112 
SEMANA DO DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO 2018. O Sr. Presidente passa a palavra a professora Helena 113 
Rodrigues Lopes. A profa Helena informou que o Edital da semana de desenvolvimento acadêmico de extensão está 114 
aberto e a direção tem que nomear uma comissão científica com três membros, essa comissão terá que avaliar os 115 
trabalhos e selecionar um trabalho indicando para apresentação, a PROAES tem os critérios de avaliação, a 116 
professora Helena disse que são apenas  três trabalhos para esta Unidade. Os nomes deverão ser encaminhados por e-117 
mail para a PROAES até o dia 31/08/2018. O Sr. Presidente solicitou aos chefes de departamentos e a professora 118 
Viviane Alexandre Nunes Degani, representante do MMO na reunião que indicassem os nomes, após debates foram 119 
indicados os professores: Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior (presidente) , Ismar Araújo de Moraes e 120 
Renato Luiz Silveira.  ITEM 12. DELIBERAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES ELEITORAIS 121 
LOCAIS E DATAS DE VOTAÇÃO PARA: A. DIREÇÃO DO CMB; B. COORDENAÇÃO DE CURSO DE 122 
BIOMEDICINA; C. CHEFIAS DE DEPARTAMENTO DO CMB. O Sr. Presidente comentou que está se 123 
aproximando a data de encerramento de mandatos da Direção de Unidade, Coordenador de Biomedicina e Chefes de 124 
Departamentos, lembrando que para formar a chapa do Colegiado será necessário ter os nomes dos Chefes de 125 
Departamentos e Coordenadores definidos, para tanto se fará necessário a consulta eleitoral local, para formar as 126 
comissões eleitorais locais solicita aos chefes de departamentos que indiquem os nomes de professores e técnicos 127 
administrativos, os alunos deverão ser indicados pelo D.A. de Biomedicina. O Sr. Presidente disse que a professora 128 
Claudia Uchôa não poderá participar das comissões eleitorais pois será candidata. A professora Viviane Alexandre 129 
Nunes Degani disse que poderá participar, pois não será candidata a nenhum cargo. Após debates, foi acordado que 130 
os chefes de departamentos e o Diretório Acadêmico de Biomedicina enviarão os nomes até a próxima sexta-feira 131 
dia 21/08/2018. Ficando pré-agendada uma reunião para o dia 23/08/2018 ás 14 horas na sala de reuniões do CMB 132 
para maiores esclarecimentos. ITEM 13. ENTREGA DE CHAVES DOS LABORATÓRIOS E ESCRITÓRIOS 133 
LOCALIZADOS NO BLOCO E. O Sr. Presidente informou que solicitará ao funcionário Felipe Vaz Sanches da 134 
secretaria da Direção de Unidade para agendar uma data para a entrega das chaves do Bloco E, ele entrará em 135 
contato com os chefes de departamentos informando as datas e horários. ITEM 14. DISTRIBUIÇÃO POR ANDAR 136 
DOS RAMAIS DDR E WIFI. O Sr. Presidente informou que já tem WiFi no segundo e sexto andares com alcance 137 
para os primeiro e sétimo andares, solicitou aos chefes de departamentos que divulguem aos professores que ainda 138 
não definiram seus ramais, que informem o mais breve possível.  ITEM 15. NOVA COMPOSIÇÃO DA BANCA 139 
DE AVALIAÇÃO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA PROFESSOR ASSOCIADO DO INSTITUTO 140 
BIOMÉDICO. O Sr. Presidente informou que o prof. Antonio Claudio solicitou a retirada do seu nome da Banca de 141 
Avaliação para professor Associado, com a saída também da professora Rita Cubel criou-se uma vacância e sugere a 142 
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indicação dos nomes dos professores: Ismar Araújo de Moraes como membro titular e o da professora Letícia de 143 
Oliveira como suplente, ficando a nova Banca composta pelos seguintes professores: Membros Titulares: Otilio 144 
Machado Pereira Bastos, Terezinha de Jesus Sirotheau Correa, Vilma Aparecida da Silva Fonseca e Ismar Araújo de 145 
Moraes e como Membro Suplente a professora Letícia de Oliveira. Esta Banca entrará em vigor na data de assinatura 146 
da DTS. O Sr. Presidente colocou em votação a nova composição da Banca que foi aprovada por 147 
unanimidade.  ITEM 16. CRIAÇÃO DOS SEMINÁRIOS CIENTÍFICOS DO INSTITUTO BIOMÉDICO. O Sr. 148 
Presidente passou a palavra ao professores Felipe Piedade e Letícia de Oliveira. A professora Letícia informou que o 149 
professor Felipe Piedade conversou com ela sobre a integração dos seminários de Pós-Graduações da Unidade, 150 
juntamente com a professora Karen Oliveira que sugeriu com a ideia de fazer o seminário científico do Instituto que 151 
seria um horário de discussão científica do Instituto Biomédico, pensaram em lançar esta ideia no Jubileu que seria 152 
uma forma de integrar não só as pós-graduações como os departamentos, realizando palestras com temas diversos 153 
todas ás segundas-feiras ás 12:30 horas no auditório da Unidade.  O prof. Felipe Piedade disse que a Pós-Graduação 154 
de Microbiologia e Parasitologia já acontece nestes dias ás 13:00 horas no Auditório e com essa integração será 155 
possível prestigiar os palestrantes. O Sr. Presidente parabeniza a ideia e acha fantástica essa integração entre ás Pós-156 
Graduações da Unidade e colocado em votação foi aprovado por unanimidade. ITEM 17. APRESENTAÇÃO DA 157 
PROPOSTA DE INTERAÇÃO COM OS INSTITUTOS DE PERÍCIA CRIMINAL. O Sr. Presidente passa a 158 
palavra ao prof. Ronald Marques dos Santos. O professor informou que foi procurado por uma ex-aluna do curso de 159 
Biomedicina que atualmente é perita criminal da Polícia Civil do RJ para verificar a viabilidade de estabelecer 160 
parcerias de pesquisa e estreitar laços da Perícia Criminal com as Universidades. O objetivo seria estimular a prática 161 
de produção científica em ciências forenses que pudessem contribuir para a realização de uma perícia de qualidade, 162 
com incremento do potencial esclarecedor dos laudos periciais produzidos, o que proporcionaria enorme ganho para 163 
a Segurança Pública como um todo. “Foi proposto inclusive uma possível criação de uma pós-graduação na área de 164 
Ciências Forenses Biomédicas”. Após debates, a plenária sugeriu uma reunião para maiores informações,  o 165 
professor Ronald disse que irá agendar com o grupo uma palestra a fim de esclarecer tal proposta. ITEM 18. 166 
INAUGURAÇÃO DO PORTAL DE VÍDEO AULAS DA PROEX  NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO 167 
BIOMÉDICO. O Sr. Presidente informou que a professora Helena Rodrigues Lopes fez um trabalho muito 168 
interessante de extensão que foi a criação de vídeo aula em bacteriologia pela PROEX  e o prof. Cresus o contatou 169 
sobre a possibilidade de fazer no Auditório do Instituto Biomédico uma apresentação dessas vídeo aulas. O Sr. 170 
Presidente disse que como sabia que prof. Ismar já tem esse portal de vídeo aulas, achou interessante apresentar esse 171 
item na reunião de Colegiado para ciência de todos. A professora Helena esclareceu que essas vídeo aulas são 172 
coordenadas pela professora Márcia Pinheiro e ela e a professora Julia são participantes do projeto que começou no 173 
ano passado após várias reuniões onde foram determinadas algumas aulas práticas em bacteriologia que foram 174 
filmadas para serem disponibilizadas na internet, foi feita toda preparação das aulas nos laboratórios da Unidade e, a 175 
PROEX foi responsável pela filmagem e edição. O  Pró-Reitor de Extensão professor Cresus Vinicius Depes de 176 
Gouvêa sugeriu que fosse criado um portal  produzido pela PROEX, para que os professores que desejem 177 
disponibilizar suas aulas pudessem ter acesso, a ideia é que os alunos tenham essas aulas gravadas para acessar ao 178 
longo do curso, a principio o lançamento está programado para o dia 19/09/2018 ás 14 horas no Auditório do CMB. 179 
O prof. Ismar informou que já existe um portal de vídeo aulas criado desde  2005, uma ação de extensão 180 
regularmente oferecia aos professores da Universidade com mais de 600 aulas disponibilizadas que já é um portal da 181 
PROEX inclusive disse não entender a sugestão da PROEX em criar mais um portal de vídeo aulas  se já existe um 182 
funcionando. A professora Helena esclareceu que não foi a PROEX que os procurou e sim os professores da 183 
bacteriologia que foram na PROEX solicitar o programa de vídeos aulas. A professora Helena perguntou ao 184 
professor Ismar qual seria a proposta dele, o professor Ismar disse que sua proposta é que estes materiais como todas 185 
as vídeo aulas sejam colocados no portal existente. Após debates, a plenária sugeriu enviar uma carta a PROEX 186 
dizendo que o Colegiado de Unidade do Instituto Biomédico gostaria de receber esclarecimentos sobre a necessidade 187 
de criação de um novo portal de vídeo aulas da PROEX se já existe junto a esta Pró-Reitoria um portal coordenado 188 
pelo professor Ismar Araújo de Moraes, pensa-se que agregar novos materiais produzidos com a qualidade da 189 
PROEX ampliaria um projeto já consolidado. ITEM 19. ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS.  O Sr. Presidente 190 
passou a palavra a plenária.  A professora Rita Cubel informou que o prof. Walter Lilenbaum tem projetos via FEC 191 
do laboratório de bacteriologia veterinária que presta serviços e foi procurado por uma firma, para desenvolver o 192 
projeto intitulado: Avaliação da Virulência e imunogenicidade de estirpes locais de leptospira em hamsters, e 193 
geralmente esses projetos revertem numa verba para o departamento e Instituto, para isto o projeto precisaria ser 194 
aprovado no departamento e no Colegiado. O Sr. Presidente informou que agora existe uma Comissão de avaliação 195 
de projetos. A professora Rita Cubel disse que vai encaminhar o projeto para a comissão. A professora Claudia 196 
Uchôa disse que já foi lançado o Edital do concurso de fotografias do jubileu de ouro e as inscrições estão 197 
disponíveis a partir de hoje, as informações estão no site do Biomédico na aba jubileu. Nada mais havendo a tratar 198 
foi encerrada a reunião e para constar, eu Wanda Carla Andrade Lima, secretária do Instituto Biomédico, lavrei a 199 
presente, visada e assinada pelo Sr. Presidente, Otilio Machado Pereira Bastos. Niterói, aos treze dias do mês de 200 
agosto do ano de dois mil e dezoito às dezessete horas e trinta minutos.  201 

 202 


