
Ata da Reunião Ordinária do Colegiado do Instituto Biomédico – UFF, realizada em onze de março de dois mil e 1 
dezenove. Aos onze dias do mês de maço do ano de dois mil e dezenove 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 4 
Machado Pereira Bastos, Diretor da  Unidade, registrando-se em livro próprio, as presenças dos senhores 5 
professores: Adriana de Abreu Correa, Márcia Ribeiro Pinto da Silva, Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior, 6 
Felipe Piedade Gonçalves Neves, Helena Rodrigues Lopes, Viviane Alexandre Nunes Degani, D’Angelo Carlo 7 
Magliano, Christina Gaspar Villela, Fernanda Carla Ferreira de Brito, Renato Luiz Silveira, Jurandyr de Abreu 8 
Câmara Filho e como convidada a professora Andrea Regina de Souza Baptista e a Chefe da Biblioteca do 9 
Instituto Biomédico a Sra. Vanja Nadja Ribeiro Bastos. A reunião teve início no horário da convocação retro 10 
mencionado. O Sr. Presidente iniciou a reunião de Colegiado e passou ao ITEM 01. APROVAÇÃO 11 
DA ATA ANTERIOR. O Sr.Presidente arguiu sobre a leitura da ata da reunião anterior, após correções 12 
gramaticais, foi aprovada por unanimidade.ITEM 02. POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO COLEGIADO. O 13 
Sr. Presidente agradeceu a presença de todos, os parabenizou pelo resultado das consultas eleitorais para chefes de 14 
departamentos, coordenação de Biomedicina, direção e Colegiado de Unidade, a seguir, apresentou o novo 15 
Colegiado e os declarou empossados para o mandato 2019/2020 desejando a todos um excelente 16 
mandato,  solicitando em seguida, que assinassem o livro de posse, sendo registrados os novos 17 
membros: MEMBRO TITULAR: CHRISTINA GASPAR VILLELA, mat. SIAPE: 1760611; MEMBRO 18 
SUPLENTE: LUCIANA REIS MALHEIROS, mat. SIAPE: 0310671, MEMBRO TITULAR: JURANDYR DE 19 
ABREU CÂMARA FILHO, mat. SIAPE: 73027279; MEMBRO SUPLENTE: RENATO LUIZ SILVEIRA, mat. 20 
SIAPE: 391349; MEMBRO TITULAR: VIVIANE ALEXANDRE NUNES DEGANI, mat. SIAPE: 2449635; 21 
MEMBRO SUPLENTE: SIMONE FLORIM DA SILVA, mat. SIAPE: 1491507; MEMBRO TITULAR: 22 
D'ANGELO CARLO MAGLIANO, mat. SIAPE: 1237062; MEMBRO SUPLENTE: TEREZINHA DE JESUS 23 
SIROTHEAU CORREA, mat. SIAPE: 6311385; MFL: MEMBRO TITULAR: FERNANDA CARLA 24 
FERREIRA DE BRITO, mat. SIAPE: 1567626; MEMBRO SUPLENTE: KAREN DE JESUS OLIVEIRA, mat. 25 
SIAPE: 1643576; MEMBRO TITULAR: ELISABETH MARÓSTICA, mat. SIAPE: 15249335; MEMBRO 26 
SUPLENTE: PEDRO PAULO DA SILVA SOARES, mat. SIAPE: 22280692; MEMBRO TITULAR: MIRTES 27 
GARCIA PEREIRA FORTE, mat. SIAPE: 14777215; MEMBRO SUPLENTE: REGINA CÉLIA CUSSA 28 
KUBRUSLY, mat. SIAPE: 21682193, MEMBRO TITULAR: CLAUDIA MARIA ANTUNES UCHÔA SOUTO 29 
MAIOR, mat. SIAPE: 3121496; MEMBRO SUPLENTE: MÁRCIA RIBEIRO PINTO DA SILVA, mat. SIAPE: 30 
18969755; MEMBRO TITULAR: ADRIANA DE ABREU CORREA, mat. SIAPE: 1531108; MEMBRO 31 
SUPLENTE: RITA DE CÁSSIA NASSER CUBEL GARCIA, mat. SIAPE: 0310897; MEMBRO TITULAR: 32 
HELENA RODRIGUES LOPES, mat. SIAPE: 1092817; MEMBRO SUPLENTE: ALOYSIO DE MELLO 33 
FIGUEIREDO CERQUEIRA, mat. SIAPE: 003121501. ITEM 03. RELATO SOBRE REDMED (COMISSÃO 34 
DE REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA). O Sr. Presidente passou a palavra a professora Andrea 35 
Regina que trouxe para discutir a proposta do modelo para o novo currículo do curso de medicina – UFF. Após 36 
ampla discussão o Sr. Presidente sugeriu que fosse redigido um documento a ser enviado dentro do prazo 37 
estipulado pela REMED com o posicionamento do Colegiado do Instituto Biomédico,  descrito a seguir: Em 38 
atenção ao e-mail enviado aos docentes e chefes de Departamento do Instituto Biomédico no dia 12 de janeiro do 39 
corrente ano, intitulado “PROPOSTA DO MODELO PARA O NOVO CURRÍCULO DO CURSO DE 40 
MEDICINA – UFF”, o Colegiado do Instituto Biomédico vem se manifestar. Após reuniões departamentais e, por 41 
fim, deste Colegiado, nos manifestamos pela “rejeição da proposta”. A fim de embasar a decisão ora apresentada, 42 
passamos a explanar sua motivação central. O documento apresenta uma proposta de difícil compreensão, pouco 43 
contextualizado, o que suscitou inúmeras dúvidas. Não foi possível a partir de sua leitura compreender a estrutura 44 
do curso que surgirá a partir do texto enviado. Abaixo, alguns dos pontos levantados: -  “Etapa 1: construção dos 45 
“referenciais de normalidades (mínimo de 2 semestres)” – apesar de a proposta ser multidisciplinar e 46 
transdisciplinar, integrada, nem sempre é possível a acomodação do conteúdo atual das disciplinas nessa visão de 47 
normalidade. Tal conteúdo deverá, então, ser acomodado de modo interdisciplinar nas “Disciplinas Integradas” ou 48 
dos “Eixos Transversais/Horizontais”? Se assim for, como compatibilizar a atividade docente?- Como serão 49 
definidas as disciplinas obrigatórias, obrigatória de escolha, e etc. dentre “aquelas consideradas essenciais à 50 
formação”?  - Em vários momentos a proposta prevê “Docentes com capacitação para...”.  Quais os critérios e 51 
condições para capacitação? Os docentes do Instituto Biomédico, respaldados pelas especialidades de sua 52 
formação, são capacitados a ministrar as disciplinas de sua competência.   O sistema de avaliação é inovador, 53 
interessante e dinâmico, porém carece maior detalhamento.  Por fim, gostaríamos de destacar que todas as 54 
disciplinas do Instituto Biomédico têm acompanhado atentamente as Conferências Curriculares e os documentos 55 
resultantes em relação ao seu desempenho e seu aproveitamento. Temos mantido diálogo constante com os 56 
discentes do curso de graduação em Medicina, adequando-nos às demandas dos mesmos. Em nosso entendimento, 57 
essas disciplinas têm sido avaliadas positivamente, não apenas no documento oficial discente, mas também em 58 
reuniões de auto avaliação ao final das disciplinas. Entendemos que o currículo atual precisa ser revisto, segundo 59 
consta nas Diretrizes Curriculares Nacionais. Porém, o documento ora apresentado pela ReMed  não forneceu 60 
subsídios à percepção de que pode fazê-lo de forma à atender tal necessidade.  Após debates a plenária aprova por 61 
unanimidade a rejeição da proposta. ITEM 04. INFORMES DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CMB. 62 
O Sr. Presidente passou a palavra aos coordenadores dos cursos de Pós-Graduação da Unidade. A Profª Mirtes, 63 



Coordenadora da Pós PPGCB, informou que o programa está oferecendo o II Curso de Verão que iniciou na data 64 
de hoje até sexta-feira dia 15/03/2019, foram inscritos 202 universitários de vários estados do Brasil, pela manhã 65 
assistirão a palestra teórica e a tarde as aulas prática nos laboratórios, serão divididos em 5 grupos revezando entre 66 
as aulas teóricas e práticas, a temática tem sido ótima, os alunos parabenizaram o curso. O Sr.Presidente 67 
parabenizou a coordenação e disse que agora o CMB terá 3 (três) auditórios. O Auditório do Bloco C, sala 7, foi 68 
reformado e trocadas as cadeiras por cadeiras específicas para auditórios com 120 lugares. O prof. Felipe Piedade, 69 
do PPGMPA, destacou dois pontos de informe, um que o programa conseguiu aprovação no projeto via 70 
FINEP,  SOS Equipamentos, o sequenciador que está parado há mais de um ano, com essa verba acredita-se que 71 
seja possível o conserto, o segundo ponto, o Curso recebeu uma aluna que veio da República Dominicana via 72 
programa da OEA, uma bolsa de doutorado pleno de 4 anos que é um importante passo para o Programa da Pós, 73 
foi devidamente acolhida e já está matriculada na UFF. O Sr. Presidente informou que a UFF tem na PROAES 74 
setor de estrangeiros. ITEM 05. INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS ÁS PRÓ-REITORIAS E 75 
AFINS. O Sr. Presidente passou a palavra a plenária. A prof

a
. Claudia Uchôa informou que a PROEX adiou o 76 

resultado do edital de bolsa de extensão. A profª Elisabeth Maróstica informou que os depósitos de resíduos 77 
biológicos estão cheios e não existe verba, entrou em contato com a PROAD que não deu retorno, o Prof. Saulo 78 
também não tem solução e a Comissão de Biossegurança não tem o que fazer. O Sr. Presidente disse que após a 79 
reunião vai entrar em contato Pró-Reitoria de Administração (PROAD) Pró-reitor: Vera Lucia Lavrado 80 
Cupello Cajazeiras para solicitar providencias. A prof

a
. Viviane Degani solicitou que quando tiver uma previsão 81 

para avisa-los, porque eles tem sacos brancos com carcaças congeladas para descarte. ITEM 06. INFORMES DO 82 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UFF – CUV. O Sr. Presidente passou a palavra ao prof. Renato que disse 83 
que a reunião do CUV teve quórum, dezenove a vinte itens de pauta a maioria concessão de titulo emérito e 84 
doação de material, aprovação in loco, os dois destaques da reunião foram aprovação da prestação de contas 2017 85 
que foi aprovado, para o orçamento do ano 2018  ficaram de agendar uma reunião extraordinária devido ao 86 
avançado da hora. ITEM 07. INFORMES DO DIRETÓRIO ACADÊMICO JUSSARA NASCIMENTO (CURSO 87 
DE BIOMEDICINA). O Sr. Presidente informou que como não tinham representantes presentes à reunião, passou 88 
para o próximo item. ITEM 08. SOLICITAÇÕES DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O Sr. 89 
Presidente informou que recebeu uma planilha enviada pela CASQ por e-mail, que constam as categorias 90 
profissionais que fazem jus ao adicional de insalubridade, de acordo com a avaliação dos técnicos de saúde e 91 
segurança do trabalho, serão enviadas aos chefes de departamentos, devem ser preenchidas respeitando a relação 92 
apresentada e encaminhada a direção assinada pelos professores e chefes de departamentos, será também assinada 93 
pelo diretor do Instituto e reenviada ao CASQ. ITEM 09.  ANDAMENTO DAS OBRAS DE FINALIZAÇÃO 94 
DO BLOCO E. O Sr. Presidente informou que houve avanço, teremos um zelador para o prédio o Sr. Ivan, o 95 
prédio funcionará de 7:30 ás 16 horas possivelmente conseguiremos abri-lo de 7:30 ás 17:30 horas. O sistema de 96 
ar-condicionado está em manutenção e a proposta será que fique independente, ou seja, cada um ligará o aparelho 97 
de sua sala. Comentou que outra noticia boa é que o projeto que o Instituto Biomédico ganhou pela ENEL de 98 
trocas de lâmpadas da Unidade será atendido iniciando pelo Bloco E, depois serão feitas as trocas em todo 99 
Instituto, inclusive as áreas externas das escadas e estacionamento, porém sem data definida, porém como  a UFF 100 
recebeu uma grande doação de lâmpadas tubulares, o prof. Mário Ronconi achou melhor começar a troca das 101 
lâmpadas no Biomédico, nesse caso será pela UFF. Quanto aos prestadores de serviço, informou que a empresa de 102 
limpeza por exemplo, está confeccionando planilhas para cortar terceirizados, no Biomédico tem 13 funcionários 103 
na empresa, outras Unidades maiores tem até 25 funcionários, foi solicitado pela PROAD as especificações da 104 
Unidade com relação a metragem, quantidade de salas, banheiros e etc. O Sr. Presidente aproveitou para agradecer 105 
aos professores Ismar e Claudia Uchôa que fizeram este levantamento quando ele estava em Oriximiná. Após 106 
avaliação pela empresa serão reduzidos o número de funcionários. ITEM 10. LOCAIS PARA COLOCAÇÃO 107 
DOS EQUIPAMENTOS DE PONTO ELETRÔNICO. O Sr. Presidente informou que chegaram 3 (três) máquinas 108 
de ponto eletrônico e trouxe ao Colegiado para sugestões dos pontos de instalação, estes devem ser em locais de 109 
ampla circulação e câmaras de filmagem. Após debates, foi aprovada a proposta de que se forem 3 (três) 110 
equipamentos que fiquem nos blocos A, D e E. e se forem 2 (dois) equipamentos que fiquem nos blocos A e D. A 111 
Direção irá se informar quanto a quantidade, se serão três ou duas máquinas de ponto e a data de 112 
implantação.  ITEM 11. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. O Sr. Presidente passa a palavra a plenária, foi 113 
discutido o assunto sobre a flexibilização das trinta horas para técnicos administrativos, após debates, foi sugerido 114 
para próxima reunião um item de pauta sobre informes.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e para 115 
constar, eu Wanda Carla Andrade Lima, secretária do Instituto Biomédico, lavrei a presente, visada e assinada 116 
pelo Sr. Presidente, Otilio Machado Pereira Bastos. Niterói, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e 117 
dezenove às dezesseis horas e trinta minutos. 118 

 119 


