
 Ata da reunião ordinária do Colegiado do Instituto Biomédico, realizada em oito dias do mês de outubro do ano de 1 
dois mil e dezoito. Aos oito dias do mês de outubro 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, Felipe Piedade Gonçalves Neves, Helena Rodrigues Lopes, 6 
Viviane Alexandre Nunes Degani, Ismar Araújo de Moraes, Fernanda Carla Ferreira de Brito, Ronald Marques dos 7 
Santos, Terezinha de Jesus Sirotheau Correa, Renato Luiz Silveira, a representante dos Técnicos Administrativos: 8 
Anna Barbosa Soares e a Chefe da Biblioteca do Instituto Biomédico a Sra Vanja Nadja Ribeiro Bastos. Justificaram 9 
ausência as professoras Beatriz Brener de Figueiredo e Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia. A reunião teve início no 10 
horário da convocação retro mencionado. O Sr. Presidente iniciou a reunião de Colegiado passando para o ITEM 11 
1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. O Sr. Presidente arguiu quanto a leitura da ata anterior, 12 
após alterações sugeridas e acatadas, foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. ITEM 2. INFORMES 13 
DOS CURSOS  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  DO CMB. A Professora Letícia  pelo PPGCB, informou que haverá a 14 
seleção de doutorado na primeira semana de novembro. O Prof. Felipe Piedade coordenador do PPGMPA, informou 15 
que estão abertas as inscrições para o mestrado ao longo do mês de outubro e que o curso de  doutorado esta 16 
formatado em  fluxo contínuo e que ocorrerá  a IV Semana Científica do programa, as inscrições estão sendo feitas 17 
através do site dots.  ITEM 3. INFORMES SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PRÓ-REITORIAS E 18 
AFINS. A profa Helena informou que está agendada visitação de alunos do ensino médio de escolas públicas no 19 
Instituto Biomédico, através do projeto: Conheça a UFF. ITEM 4. INFORMES DA COMISSÃO DE 20 
ORGANIZAÇÃO DO JUBILEU DE OURO DO CMB.O Sr. Presidente passou a palavra a professora Claudia 21 
Uchôa Presidente da comissão organizadora do Jubileu de Ouro do CMB, esta informou que o livreto sobre o CMB 22 
está em fase final, faltando apenas "fechar" as fotografias e ter seu conteudo revisto. Quanto ao concurso de 23 
fotografias, as fotografias estão sendo entregues a professora Danusa Pinheiro Bastos Garcia de Mattos, lotada no 24 
departamento de Microbiologia e Parsitologia - MIP da Unidade, para providenciar a seleção e preparação para 25 
exposição. Comentou ainda que a atividade Extramuros obteve um resultado muito proveitoso, sendo muito bem 26 
aceito pela população alvo e com muitas sugestões para que seja realizado mais vezes. A professora Helena 27 
argumentou que foi muito bom, porém a infraestrutura deixou a desejar porque os professores participantes do 28 
Evento tiveram que carregar todo o material, montar tendas e portanto faltou uma infraestrutura de apoio.  A 29 
professora Claudia Uchôa acrescentou ainda que quanto ao encerramento, já foram compradas as medalhas para os 30 
homenageados na solenidade final e Biblioteca do CMB e, já foram providenciados os certificados que 31 
acompanharão as medalhas. Explicou ainda que na reunião plenaria do MIP perguntaram se haverá uma festa de 32 
encerramento e o prof. Aloysio, visto não haver provisão de recursos da UFF para tal, sugeriu fazer uma cotização 33 
entre os professores da Unidade para custear o coquetel. A professora Letícia disse que a Vitória dirige um buffet 34 
muito bom. Quanto a música no encerramento, a Sra. Vanja disse que o coral da Biblioteca não quer se apresentar 35 
na solenidade de encerramento, mas que ela cantaria acompanhada pelo técnico administrativo Carlos Henrique do 36 
Departamento de Morfologia – MMO da Unidade. ITEM 5. ANDAMENTO DAS OBRAS DE FINALIZAÇÃO 37 
DO BLOCO E. O Sr. Presidente informou que a duas semanas enviou para SAEN um memorando solicitando 38 
alguns itens para resguardar a unidade, ja que isso ocorreu no curso de Computação que se mudou para o novo 39 
prédio sem antes  obter  o aceite da obra pela Universidade e que no caso do Instituto Biomédico ainda teremos que 40 
ter  o habits e anterior  visita do Corpo de Bombeiros  ja que o bloco E se localiza em logradouro público, porque 41 
sem esses dados a ocupação predial pode ser considerada ilegal, e que a unidade  aguarda a resposta da SAEN. A 42 
professora Viviane Alexandre Nunes Degani, argumentou que o ar-condicionado do bloco E não estava funcionando 43 
bem. O Sr. Presidente respondeu que como é ar-condicionado central precisa de um funcionário diariamente para 44 
avaliação e que a empresa contratada pela UFF para manutenção desse sistema ainda está em sistema de teste. 45 
Quanto a segurança do prédio, a Professora Fernanda Carla Ferreira de Brito, chefe do MFL, comentou que na 46 
ultima reunião departamental a professora Rita Paixão afirmou que em sua gestão como diretora da Unidade 47 
designou  o Sr. Celso para ficar como vigia no Bloco E. O Sr. Presidente informou que existe um vigia que fica fora 48 
do prédio e como o Celso atende a portaria do bloco A, ficaria um vigia até que o  Sr. Celso chegasse para redende-49 
lo, mas com certeza haverá a contratação de um vigia para o Bloco E. ITEM 6. DISTRIBUIÇÃO POR ANDAR 50 
DOS RAMAIS DDR E WIFI.  O Sr. Presidente informou que está tentando junto ao STI conseguir mais alguns 51 
aparelhos fisicos telefonicos  e perguntou ao professor Ismar sobre o wifi. O prof. Ismar respondeu que ninguém 52 
desse setor  fez contato com ele e que esteve no prédio e constatou a presença de  roteadores, alguns foram ligados e 53 
tem a proposta da conexão wifi da rede eduroan. ITEM 7 . PROCESSOS DE PROGRESSÃO HORIZONTAL E 54 
VERTICAL DO INSTITUTO BIOMÉDICO. O Sr. Presidente passa a palavra ao professor Ismar que explica a 55 
necesidade de se reestruturar a Banca de Avaliação para Professor Associado do Instituto Biomédico, pois ocorreu 56 
falta na inclusão de mais um suplente e que na DTS tem que ser determinado o presidente da banca, o Sr. Presidente 57 
sugere que o professor Ismar fique como presidente, o professor Ismar argumenta que tem na plenária também a 58 
presença da professora Terezinha, que poderia ocupar esta função. A professora Terezinha manifesta  sua 59 
preferencia para que  o professor Ismar seja o presidente. Após tal aparte, o prof. Ismar aceitou ser o presidente da 60 
Banca para avaliação de progressão de professor associado do CMB. O Sr. Presidente solicitou inclusão de item de 61 
pauta para aprovação da banca para progressão para nível E - Professor Titular do professor Maurício Alves 62 
Chagas,lotado no departamento de Morfologia da Unidade. Após aprovação da inclusão deste item pela plenária, 63 
seguiu para o item: ITEM 08. APROVAÇÃO DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE PROGRESSÃO PARA 64 
PROFESSOR TITULAR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR À CLASSE E, PROF. MAURÍCIO 65 
ALVES CHAGAS - MMO.  O Sr. presidente lê  para a plenária a composição da banca que foi registrada a seguir: 66 
Membros Titulares: Nádia Regina Pereira Almosny, professora, doutora da Universidade Federal Fluminense - UFF, 67 
Nadja Lima Pinheiro, professora, doutora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ, Silvana Allodi, 68 



professora, doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, Luiz Cristovão Porto, professor, doutor da 69 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ, Paulo Oldemar Sherer, professor, doutor da Universidade Federal 70 
Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Membros Suplentes: Tarcisio Rivello de Azevedo, professor, doutor da 71 
Universidade Federal Fluminense - UFF  e  Francisco José Barcellos Sampaio, professor, doutor da Universidade 72 
Estadual do Rio de Janeiro - UERJ. Após apresentação da Banca, foi colocada em votação e foi aprovada por 73 
unanimidade. ITEM 09.  ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. O Sr. Presidente passou a palavra a plenária. A 74 
professora Viviane Degani perguntou se já existe uma posição da Comissão de Espaço Físico sobre o mapa 75 
geral dos prédios do CMB. O prof. Ismar responde que está aguardando os professores definirem quem vai de fato 76 
para o bloco E e quem ficará aqui na Unidade. O Sr. Presidente lembrou que é muito importante  definir quem 77 
realmente vai liberar espaço para salas de aulas e cessões de área. O Prof. Ismar explicou que precisará saber quais 78 
espaços terão vocação para salas de aulas e outras atividades de uso público e que esses não serão cedidos pois  79 
ficarão reservados para tal.  O Sr. Presidente comentou sobre o mal uso do projetor multimidia em salas de aulas, 80 
avaliou-se a possibilidade de colocar todos em HDMI porém o custo é muito elevado, então a sugestão é ser  81 
colocado um adaptador para tal uso. A professora Claudia Uchôa argumentou que o computador em HDMI as vezes 82 
não funciona direito. O Sr. Presidente falou sobre as trinta horas dos técnicos administrativos, comentou que o 83 
Excelentissimo Vice-Reitor  prof. Antonio Claudio Lucas da Nobrega, fez um video na página da UFF esclarecendo 84 
alguns fatos sobre o assunto. Comentou ainda que deve ser avaliada a questão da flexibilização da carga horária e 85 
que acredita ser relevante que as chefias de departamento fossem se preparando para as  justificativas nos casos 86 
dessas solicitações. Primeiro ponto a se tratar: Se existe a possibilidade do técnico administrativo trabalhar as trinta 87 
horas e se atende ao departamento e o segundo ponto: Nos casos onde tem uma descontinuidade de trabalho, seja 88 
trinta ou quarenta horas, se existe a necessidade, justifique-se a necesidade. A representante dos técnicos 89 
administrativos, Anna Bastos disse que quando se fala em flexibilização, os chefes de departamentos terão que 90 
informar  que o horário de funcionamento que o departamento trabalha é de 12 horas ininterruptas. A professora 91 
Fernanda perguntou qual o horário de funcionamento do Instituto Biomédico que se pode atribuir. O Sr. Presidente 92 
respondeu  que o Instituto Biomédico fica aberto de 06 ás 22 horas, porém cada setor deve ver dentro da suas 93 
necessidades o real horário de seu funcionamento. O Sr. Presidente comentou  que ele e o professor Roberto Salles - 94 
ex-reitor da UFF, entre outros,  estão participando de uma comissão da Camara Federal em Brasilia visando uma 95 
avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas principalmente as IES Federais e amanhã ocorrerá uma 96 
reunião para fechamento do relatório final.  Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e para constar, eu 97 
Wanda Carla Andrade Lima, secretária do Instituto Biomédico, lavrei a presente, visada e assinada pelo Sr. 98 
Presidente, Otilio Machado Pereira Bastos. Niterói, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito às 99 
quinze horas e quinze minutos. 100 
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