
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Instituto Biomédico, realizada em dez de dezembro. Aos dez dias do mês de 1 
dezembro do ano de dois mil e dezoito reuniram-se os representantes do Colegiado do Instituto Biomédico à rua Prof. 2 
Hernani de Mello, no. 101, São Domingos, Niterói, RJ na sala de reuniões do Instituto Biomédico, às treze horas e trinta 3 
minutos sob a presidência do Sr.. Presidente: Otilio Machado Pereira Bastos, Diretor da  Unidade, registrando-se em livro 4 
próprio, as presenças dos senhores professores: Helena Rodrigues Lopes, Felipe Piedade Gonçalves Neves, Beatriz Brener de 5 
Figueiredo, Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia, Fernanda Carla Ferreira de Brito, Viviane Alexandre Nunes Degani, Ronald 6 
Marques dos Santos, Pedro Paulo da Silva Soares, Letícia de Oliveira, Renato Luiz Silveira, a representante dos Técnicos 7 
Administrativos: Nathália dos Santos Lopes, a Chefe da Biblioteca do Instituto Biomédico a Srª. Vanja Nadja Ribeiro Bastos 8 
e as representantes do D.A. de Biomedicina, Laura Brandão Martins e Gabriela Raposo Guimarães. A reunião teve início no 9 
horário da convocação retro mencionado. O Sr. Presidente deu inicio a reunião, atendeu a solicitação da professora Andrea 10 
Regina de Souza Baptista representante do Instituto Biomédico no Colegiado do Curso de Medicina, que foi solicitado a ela 11 
pelos professores do Curso de medicina da UFF, Eliane Pedra Dias e Pedro Juan José Mondino do Curso de Medicina, para 12 
apresentação da Comissão para estudos do novo currículo do curso de Medicina. Solicitou a plenária a aprovação de inclusão 13 
deste item de pauta, justificou que para não deter os professores até o final da reunião, sugeriu que fosse o primeiro item de 14 
pauta, após aprovado pela plenária a inclusão deste item, passou a ser o ITEM 01. Apresentação da Comissão de trabalho 15 
para Estudos do novo currículo do curso de Medicina. O Sr. Presidente passou a palavra aos professores. A profª. Eliane 16 
iniciou a palavra expondo sobre o item de pauta, disse que como todos sabem, existe uma grande insatisfação de longa data 17 
em relação ao atual currículo do curso de Medicina, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem feito um trabalho junto à 18 
conferencias curriculares com os alunos e ao longo dos anos vem se notando que seria necessária uma reforma curricular. Na 19 
reunião de Colegiado do Curso de medicina em março de 2018 após uma longa discussão a esse respeito, sugeriu que fosse 20 
feito um estudo, após debates ela mesma foi indicada para confeccionar a documentação, feita a avaliação, foi criado um 21 
relatório com várias situações e propostas apresentadas à Faculdade de medicina, entre as propostas a criação de uma 22 
comissão com a finalidade de elaborar a restruturação do curso onde a grade curricular faria parte como um todo, após 23 
discussão e votação, ela foi indicada também como presidente desta Comissão. A construção dos componentes foi indicação 24 
do Colegiado de Medicina que convidou um representante discente dos departamentos ligados ao curso, um representante de 25 
cada do Instituto, de Saúde Coletiva,  do Biomédico e de Biologia. A comissão foi instalada em setembro de 2018, porém 26 
ainda faltam às indicações dos representantes do Instituto de Biologia e Saúde Coletiva, a representante do Instituto 27 
Biomédico convidada foi a professora Andrea Regina de Souza Baptista. Foi criado um documento de apresentação dos 28 
trabalhos e enviado a todos os professores e departamentos ligados ao curso de medicina e todos os passos da Comissão 29 
também são enviados. O tema principal é “Qual é a nossa base de modelo de curso”. Em uma das discussões, foi questionado 30 
que essa função deveria ser do NDE, mas o Colegiado entendeu que poderia criar uma Comissão para isso. A professora 31 
explicou que a proposta filosófica é que o novo currículo seja disciplinar por conter disciplinas com abrangência de 32 
construção do que se entender necessário, previstas na proposta disciplinas clássicas isoladas com eixos transversais de 33 
disciplinas integradas, eixo de avaliação como estratégias que sejam inclusivos e não exclusivos, não excluir possibilidades, 34 
com amplitude, integração, baseado em competências já listadas pelas diretrizes curriculares, entendendo que as 35 
competências serão segundo as diretrizes cognitivas: Atitude, Ética e Habilidades. O Sr.. Presidente comentou que por 36 
exemplo nos Estados Unidos, um residente não tem CRM, já no Brasil é dado o CRM aos residentes sem acompanhamento, 37 
deixando este sozinho com o paciente e faz-se uma residência precária sem supervisão. A professora Rita Cubel, questionou 38 
se a alteração curricular não deveria partir da coordenação do Curso, por exemplo, no Instituto Biomédico existe um 39 
Colegiado de Unidade, um curso final que é o Curso de Biomedicina e nunca foi cogitado no Colegiado criar uma comissão 40 
que iria intervir na grade curricular ou uma alteração curricular deste curso, uma vez que já existe a Coordenação do Curso e 41 
o Núcleo Docente Estruturante (NDE). O que parece é que a Faculdade de Medicina criou essa comissão onde contém uma 42 
direção de Unidade e a coordenação do Curso, como fica nisso? A profa Eliane disse que a coordenação de Curso está 43 
apoiando a Comissão. Exemplificou citando o extinto Centro de Ciências Médicas – CCM, pelo estatuto os cursos eram 44 
subordinados a este Centro, quando ele foi extinto, os cursos ficaram subordinados as unidades, quando houve a reforma 45 
havia a perspectiva de uma mudança onde às disciplinas iriam predominar, um futurismo muito interessante que não 46 
aconteceu. Hoje no presente a coordenação do Curso é subordinada a Unidade e, está ciente e de acordo com esta Comissão. 47 
A profa Beatriz Brener questionou o porquê do NDE não está ligado a esta Comissão, porque a Faculdade montou a 48 
Comissão, porque não solicitaram que o NDE e nem o Colegiado de Unidade fizessem este estudo de viabilidade, disse ainda 49 
que faz parte integrante de um NDE e que trabalham com esses ajustes.  A profa Eliane disse que nesse caso citado pela profa 50 
Beatriz, são ajustes curriculares. Frisou que a Comissão está aberta a propostas e que se o NDE quiser vir com outra proposta 51 
a Comissão é plural. O Prof. Pedro Paulo perguntou se existem documentos com diagnósticos do que não está bom no atual 52 
currículo e do que pretendem para um novo, porque isso facilitaria o entendimento, até porque, tem as mesmas dúvidas do 53 
porque o NDE não ter sido o criador dessas propostas. A profª Eliane respondeu que existem as conferencias curriculares e 54 
vários documentos com todos os passos da Comissão a disposição dos interessados, inclusive o relatório com as questões 55 
graves e as propostas. O documento já deveria estar circulando, mas ocorreram vários problemas estruturais que atrasaram 56 
esse andamento. A profa Viviane comentou que o mínimo de carga horária do Curso de Medicina hoje é de 7.200 horas, e 57 
arguiu se essa carga horária será mantida ou haverá adequação de carga horária. A profa Eliane respondeu que cada 58 
disciplina está sendo avaliada e que ainda não existe implantação do novo currículo, o dia que o CEPEX liberar o novo 59 
currículo aí sim será implantado, esse é o modelo de sugestão para o novo currículo do curso de medicina que está em estudo 60 



e que será esmiuçado ao máximo, existem problemas no hospital e ambientes de aprendizado a ser tratados, tudo é 61 
importante e será visto, as disciplinas ocorrerão de acordo com os tópicos fundamentais, a integração será estrutural. A profa 62 
Eliane encerrou dizendo que a Comissão tem enormes desafios, a faculdade de medicina precisa formar médicos com as 63 
qualidades necessárias. Essa fase de modelo curricular sendo aprovado vai para os detalhamentos. O Sr. Presidente agradeceu 64 
a presença dos professores que se despediram e agradeceram a atenção de todos. O Sr. Presidente passou para o próximo item 65 
de pauta. ITEM 02.  APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. O Sr. Presidente arguiu quanto a leitura da ata 66 
da reunião anterior, após considerações a ata foi aprovada, com alterações, por unanimidade. ITEM 03. INFORMES DOS 67 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CMB. O prof. Felipe informou que as inscrições estarão abertas em janeiro de 2019, 68 
para o mestrado, doutorado e pós-doutorado sem bolsa e a segunda chamada para preencher números de vagas que não foram 69 
preenchidas, a seleção será em fevereiro. A profa Letícia em nome da profa Mirtes informou que tiveram a semana cientifica 70 
em 03/12/2018, mantiveram o evento de uma palestra e depois exposição de pôsteres dos alunos, e gostaria de trazer a 71 
preocupação de sempre com relação a baixa frequência nas palestras. ITEM  72 
04.  INFORMES SOBRE  ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PRÓ-REITORIAS E AFINS. Não teve informes neste item 73 
de pauta. ITEM 05.  INFORMES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO  DA UFF – CUV. O Sr.. Presidente passou a palavra 74 
a profa Rita Cubel que informou que não houve reunião do CUV. ITEM 06. INFORMES DA COMISSÃO DE 75 
ORGANIZAÇÃO DO JUBILEU DE OURO DO CMB.  A  professora Helena disse que a profa Claudia Uchôa  presidente 76 
do Jubileu, não pode comparecer a reunião e pediu para que ela apresentasse o relatório das atividades do Jubileu de Ouro do 77 
Instituto Biomédico. A profa Helena apresentou resumidamente o relatório de tudo que foi realizado nas ações do Jubileu, 78 
informou que todas as atividades propostas foram realizadas, prosseguiu relatando que no inicio do processo com auxilio da 79 
bolsista Paula Espindola, foi definida a logo marca e selecionadas as atives que foram iniciadas com a cerimonia de abertura 80 
no dia 21/3/2018 com a palestra do prof. Otilio e apresentações do prof. Mauro Romero Leal Passos e da Chefe da Biblioteca 81 
Srª. Vanja N. Ribeiro, tiveram várias atividades do Sarau na caixa d’água coordenado pela professora Christina Vargas, foi 82 
realizada um Concurso de Fotografia "Olhares sobre o Instituto Biomédico" coordenado pela professora Danuza com 10 83 
fotografias expostas, também uma exposição de fotografias antigas da historia do Instituto Biomédico coordenado pela profa 84 
Luciana Reis Malheiros, que permanecerão expostas para serem apreciadas até a data que a Direção definir. Foi realizado em 85 
junho/2018 o XVIII Encontro Científico na forma de congresso com a realização do concurso de fotografias científicas e uma 86 
mostra artística, também com o apoio da UFF e externos para a realização do Evento foram realizados também a 87 
identificação do Biomédico em números no que se refere às produções científicas da Unidade, que foram coordenados pelos 88 
professores Ismar Araújo de Moraes e Alynne da Silva Barbosa, foi confeccionado o livro comemorativo do Jubileu que 89 
resgatou a historia do Instituto Biomédico, coordenados pelos professores Renato Luís Silveira e Viviane Alexandre Nunes 90 
Degani, nas versões impressa e digital a serem disponibilizadas em breve.  Foi realizada também uma ação extramuros, no  91 
dia 12, quarta feira, professores, médicos e alunos da UFF apoiados pelos órgãos municipais de Niterói,  promoveram o 92 
evento "Biomédico Extramuros" no espaço público entre o Shopping Bay Market e Terminal Rodoviário de Niterói. Nesta 93 
oportunidade foram feitas orientações sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis, atendimentos individuais e exames 94 
gratuitos, inclusive exames para diagnóstico de HIV e Sífilis. Coordenada pela professora Claudia Maria Antunes Uchôa 95 
Souto Maior juntamente com o apoio do setor de DST, que segundo relatos e elogios foi um sucesso. Outra atividade também 96 
foi a produção de um vídeo onde alguns professores fizeram depoimentos sobre o Instituto Biomédico. Foi inaugurado o 97 
espaço memória do Instituto Biomédico no hall de entrada da Unidade, coordenado pela professora Ellen Contreiras e para 98 
fechar o Evento, foi realizada uma cerimonia de encerramento onde foram homenageados os ex. Diretores, professores e 99 
técnicos administrativos aposentados com o recebimento de medalhas. O Sr. Presidente mais uma vez agradeceu o empenho 100 
de todos que participaram desse processo e em especial as professoras Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior e Helena 101 
Rodrigues Lopes pelo empenho e dedicação impar na realização dos Eventos. ITEM 07. INFORMES DA COMISSÃO 102 
ELEITORAL DO CMB. O Sr.Presidente informou que como o prof. Antonio Filipe Braga da Fonseca, presidente da 103 
Comissão Eleitoral Local, não pode comparecer por estar ministrando aula, entregou o relatório final da Comissão Eleitoral 104 
pra que fosse apresentado ao Colegiado de Unidade que leu para a plenária o relatório registrado a seguir, onde consta que as 105 
chapas únicas para consulta eleitoral local de cada seguimento, obtiveram pontuações suficientes para aprovação e todas as 106 
chapas foram eleitas na seguinte ordem: para Diretor e Vice-Diretor do Instituto Biomédico da Universidade Federal 107 
Fluminense. Foi eleita a chapa composta pelos professores: Otilio Machado Pereira Bastos, mat. SIAPE: 0308255 e Ismar 108 
Araújo de Moraes, mat. SIAPE: 631119; para Chefe e Subchefe do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, foi eleita a 109 
chapa composta pelos professores:  Fernanda Carla Ferreira de Brito, mat. SIAPE: 1567626 e Karen de Jesus Oliveira, mat. 110 
SIAPE: 1643576; para Chefe e Subchefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia. Foi eleita a chapa composta 111 
pelos professores: Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior, mat. SIAPE: 0312149 e Márcia Ribeiro Pinto da Silva, mat. 112 
SIAPE: 1896975; para Chefe e Subchefes de Departamento de Morfologia, foi eleita a chapa composta pelos professores: 113 
Jurandyr de Abreu Câmara Filho, mat. SIAPE: 7302727 e Renato Luiz Silveira, mat. SIAPE:1081012 e para a Coordenação 114 
do Curso de Biomedicina, foi eleita a chapa composta pelos professores: Christina Gaspar Villela, mat. SIAPE:1760611 e 115 
Luciana Reis Malheiros, mat. SIAPE:0310671. O Sr.. Presidente parabenizou a todos e solicitou a inclusão de item de pauta 116 
para a aprovação das listas tríplices que precisará ser aprovada e encaminhada para o gabinete do Reitor para homologação 117 
dos cargos. A plenária aprova a inclusão deste item de pauta, que passou a ser o ITEM 08. APROVAÇÃO DAS LISTAS 118 
TRÍPLICES DA UNIDADE. O Sr.. Presidente então apresentou as listas tríplices registradas a seguir. Para o quadriênio  119 
2019/2022, para Diretor e Vice-Diretor do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, foram composta as 120 



chapas na ordem de Diretor e Vice-Diretor da Unidade, pelos professores:  Chapa 1 - Otilio Machado Pereira Bastos, mat. 121 
SIAPE:0308255 e Ismar Araújo de Moraes, mat. SIAPE: 6311191. Chapa 2 - Márcia Soares Pinheiro, mat. SIAPE: 1038430 122 
e Beatriz Brener de Figueiredo, mat. SIAPE: 0310771. Chapa 3 - José Antonio Silva Ribas, mat. SIAPE: 1551734 e Patrícia 123 
Riddell Millar Goulart, mat. SIAPE: 2532514. Para o biênio 2019/ 2020, para Chefe e Subchefe do Departamento de 124 
Fisiologia e Farmacologia. Composta as chapas na ordem de Chefe e Subchefes de departamentos, pelos professores: Chapa 125 
1. Fernanda Carla Ferreira de Brito, mat. SIAPE: 1567626 e Karen de Jesus Oliveira, mat. SIAPE: 1643576; Chapa 2: 126 
Christianne Brêtas Vieira Scaramello, mat. SIAPE: 1649807 e Elisabeth Marostica, mat. SIAPE: 1524933 e Chapa 3. 127 
Marcelo Cossenza Pettezzoni de Almeida, mat. SIAPE: 1550350 e José Antônio Silva Ribas, mat. SIAPE: 1551734. Para o 128 
biênio 2019/ 2020, para Chefe e Subchefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia. Composta as chapas na ordem 129 
de Chefe e Subchefes de departamentos, pelos professores: Chapa 1. Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior, mat. 130 
SIAPE: 0312149 e Márcia Ribeiro Pinto da Silva, mat. SIAPE: 1896975. Chapa 2: Helena Rodrigues Lopes, mat. SIAPE: 131 
1092817 e Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia, mat. SIAPE: 0310897. Chapa 3. Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira, mat. 132 
SIAPE: 0312150 e Julia Peixoto de Albuquerque, mat. SIAPE: 1897486. Para o biênio 2019/ 2020, para Chefe e Subchefe do 133 
Departamento de Morfologia. Composta pelas chapas na ordem de Chefe e Subchefes de departamentos, os professores: 134 
Chapa 1. Jurandyr de Abreu Câmara Filho, mat. SIAPE:7302727 e Renato Luiz Silveira, mat. SIAPE:1081012. Chapa 2. 135 
Viviane Alexandre Nunes Degani, mat. SIAPE:2449635 e Carla Ferreira Farias Lancetta, mat. SIAPE: 1518754 . Chapa 3. 136 
Simone Florim da Silva , mat. SIAPE: 1491507 e D’Angelo Carlo Magliano, mat. SIAPE: 1237062. Para o quadriênio 137 
2019/2022 para Coordenador e Vice Coordenador do Curso de Biomedicina. Compostas as chapas na ordem de coordenador 138 
e vice coordenador, os professores: Chapa 1 - Christina Gaspar Villela, mat. SIAPE:1760611 e Luciana Reis Malheiros, mat. 139 
SIAPE:0310671; Carla Ferreira Farias Lancetta, mat. SIAPE:1518754 e D’Angelo Carlo Magliano, mat. SIAPE:1237062 e 140 
Rachel Moreira Morais dos Santos, mat. SIAPE:1518292 e Ronald Marques dos Santos, mat. SIAPE: 2314104. Após 141 
apreciação das listas tríplices da Direção de Unidade, departamentos MFL, MIP, MMO e Coordenação do Curso de 142 
Biomedicina do Instituto Biomédico pela plenária, todas as listas tríplices foram aprovadas por unanimidade.  ITEM 143 
09.  INFORMES DO DIRETÓRIO ACADÊMICO JUSSARA NASCIMENTO (CURSO DE BIOMEDICINA). A 144 
acadêmica Laura Brandão passou a palavra a sua suplente que passará os informes do D.A, a acadêmica Gabriela 145 
primeiramente parabenizou a todos pelas realizações dos Eventos e aprovações nas eleições de cada seguimento e informou 146 
que o diretório está se planejando para o ano que vem participar do congresso de Biomedicina do dia 6 ao dia 10/02/2019 em 147 
Salvador. ITEM 10. INFORMES DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO. O Sr. Presidente informou que o prof. Ismar está 148 
em missão oficial em Brasília e  não teria nenhuma novidade para este item de pauta. ITEM 11. ANDAMENTO DAS 149 
OBRAS DE FINALIZAÇÃO DO BLOCO E.  O Sr. Presidente informou que houve uma visita no bloco E, com os chefes de 150 
departamentos, o prof.  Mário Ronconi chefe de gabinete do Reitor, o coordenador da SAEN e mais o sub coordenador da 151 
SAEN o Sr. Max, onde foram relatadas andar por andar as demandas mínimas, os elevadores tem uma urgência porque 152 
quando chove queima o circuito, foi proveitosa a visita em relação ao esmiuçamento das demandas, o Reitor designou o prof. 153 
Ronconi para priorizar as demandas do bloco E e parabeniza o Reitor por isso. A profa Rita Cubel informou que a firma que 154 
foi colocar insulfilmes no Bloco E, segundo os professores Ricardo e Andrea, ficaram surpresos em constatar que os 155 
funcionários quebraram as cadeiras do laboratório, aparentemente tendo sido usadas como escadas para colocação do 156 
insulfilmes. Disseram que vão encaminhar um memorando detalhando o problema para o departamento e será reencaminhado 157 
a  Direção de Unidade, outra informação foi que estes funcionários estavam com todas as chaves dos laboratórios e com livre 158 
acesso ao prédio do Bloco E. O Sr. Presidente disse que não foi informado com antecedência e acredita que o Felipe 159 
entendeu que já havia sido autorizado e liberou as chaves. A professora Beatriz Brener disse que entendeu que o prédio do 160 
Bloco E já pode ser ocupado. A profa Rita Cubel comentou que os professores Andrea e Ricardo já estão no prédio. O prof. 161 
Pedro Paulo disse que também já está ocupando o prédio do Bloco E, comentou que colocou equipamentos pesados que não 162 
são de fácil deslocamento para maior segurança. ITEM 12. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÕES PARA POSSÍVEL 163 
VIABILIZAÇÃO DE CONVENIO COM A PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO GONÇALO. O Sr.. Presidente 164 
informou que a Profa Christina Gaspar Villela fez contato com a prefeitura de São Gonçalo e já está estudando e solicitando 165 
algumas mudanças na minuta inicial do convenio e trará novidades em breve. ITEM 13. VIABILIDADE DE SE 166 
TRABALHAR COM EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL NO ESPAÇO FÍSICO DO BLOCO E. O Sr.. Presidente informou 167 
que uma das correções da ata anterior foi que convidou a professora Rita para uma reunião exclusiva para  falar deste item de 168 
pauta e não para uma das reuniões de Colegiado, ela marcará uma data especial. A plenária sugeriu chamar para a reunião 169 
também o prof. Carlos que trabalha com Biotérios excelentes e tem uma longa experiência no assunto, podendo esclarecer 170 
também algumas questões. A professora Fernanda Brito comunicou que tem experimento em andamento e que já subiram 171 
com as esteiras para o Bloco E e que vão precisar subir com os ratos para finalizar os experimentos, porém os animais não 172 
vão permanecer no prédio, gostaria de saber se não haverá nenhum transtorno. O Sr.. Presidente entendeu na reunião 173 
extraordinária sobre este assunto, segundo a profa Maria Lucia Barreto, chefe do Núcleo de Animais de Laboratório - NAL, 174 
que se o animal não permanecer no prédio, pode circular desde que seja em caixas apropriadas ao transporte, até segunda 175 
ordem este foi o entendimento da Direção do CMB. ITEM 14. CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO COLEGIADO DO 176 
CMB PARA 2019.  Após correção da data de outubro do dia 14 que foi antecipada para o dia 07/010/2019, em função do 177 
feriado do dia do professor no dia 15 e recesso dia 14 de outubro, o calendário foi aprovado por unanimidade. ITEM 178 
15. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. O Sr. Presidente passou a palavra a plenária. O Prof. Pedro Paulo agradeceu a 179 
doação dos livros para a ação da campanha do Natal da comunidade do Mata Paca, onde recebeu várias contribuições e 180 



comentou que o segurança Carlos perguntou se sobrasse alguns livros poderiam ser doados para ele que tem dois filhos um 181 
de 4 e um de 6 anos e o professor sugeriu que se sobrasse mais desses livros fizessem outra campanha para doar para os 182 
filhos do pessoal da limpeza e outros interessados, numa segunda etapa. A ADUFF está divulgando essa campanha.  A Srª. 183 
Vanja Nadja Ribeiro Bastos, Chefe da Biblioteca do CMB, agradeceu o apoio da Direção e dos professores do Instituto, disse 184 
que este ano a Biblioteca teve várias atividades, entre elas, o “troca troca” de livros que tem sido um sucesso, a oficina de 185 
cuidados básicos e pequenos reparos de livros onde várias pessoas fizeram treinamentos na oficina, começaram a trabalhar 186 
com acervo de obras raras e especiais para o Instituto e demais atividades. Agradeceu as doações tanto dos professores Otilio 187 
e Ismar como de todos que colaboraram, também a Comemoração do aniversário da Biblioteca em 10 de outubro, concurso 188 
de fotografia da Biblioteca. Agradeceu a homenagem no encerramento do Jubileu de Ouro que a emocionou muito, disse que 189 
foi um ano brilhante para a Biblioteca e para o Instituto Biomédico. A Profa Leticia disse que como este ano é o ultimo ano 190 
que faz parte do Colegiado do CMB, solicitou que fosse registrado que o setor SAIP ficou parado, pois com o afastamento da 191 
servidora Luciana Marson, ficou sem esse apoio administrativo, está com as atividades paralisadas porque precisa desse 192 
servidor administrativo para dar andamento aos trabalhos. É inviável para os professores assumirem esse apoio técnico. O 193 
Sr.Presidente agradeceu a participação da professora Leticia no Colegiado de Unidade e disse que tem por ela muita 194 
admiração pelo seu excelente trabalho na Pós-Graduação e por ser sempre foi uma pessoa muito participativa no Instituto.  195 
ITEM 16. CONFRATERNIZAÇÃO. O Sr. Presidente agradeceu a participação e o apoio de todos que fizeram parte deste 196 
Colegiado que se despede e disse que acredita no sucesso do próximo Colegiado para o biênio 2019/2010, encerrou 197 
convidando a todos para a confraternização. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e para constar, eu Wanda 198 
Carla Andrade Lima, secretária do Instituto Biomédico, lavrei a presente, visada e assinada pelo Sr.. Presidente, Otilio 199 
Machado Pereira Bastos. Niterói, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito às dezessete horas e trinta 200 
minutos. 201 

 202 


