
Ata da reunião Ordinária do Colegiado do Instituto Biomédico, realizada em doze de novembro de dois mil e 1 
dezoito. Aos doze dias do mês de novembro 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, Beatriz Brener de Figueiredo, Terezinha de Jesus Sirotheau Correa, Renato Luiz Silveira, a representante 8 
dos Técnicos Administrativos: Anna Barbosa Soares e a Chefe da Biblioteca do Instituto Biomédico a Sra. Vanja 9 
Nadja Ribeiro Bastos. A reunião teve início no horário da convocação retro mencionado. O Sr. Presidente iniciou a 10 
reunião de Colegiado passando para o ITEM 01. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR. O Sr. 11 
Presidente arguiu quanto a leitura da ata anterior, após alterações sugeridas e corrigidas, foi colocada em votação e 12 
aprovada por unanimidade. ITEM 02. INFORMES DOS CURSOS  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  DO CMB. A 13 
Professora Letícia representando a Profa. Mirtes Garcia, Coordenadora do Programa de Pós Graduação pelo 14 
PPGCB, informou que o Programa realizou o processo seletivo em inicio de novembro e foram selecionados mais 15 
três alunos de doutorado. O Programa apresentará o III Encontro Científico que será realizado no dia 27 16 
de novembro, pela manhã com a palestra da professora Tatiana Roque do Instituto de Matemática da UFRJ e 17 
membro do Instituto de pesquisa Archives Poincaré/França e na parte da tarde haverá a apresentação dos trabalhos 18 
dos alunos de mestrado e doutorado do PPGCB e oferecerá ainda o seminário interno no dia 03 de dezembro deste 19 
ano e, seguindo o sucesso do primeiro evento, haverá novamente, em nossa segunda edição do Curso de Verão, o 20 
tema central “Estresse e suas repercussões fisiológicas e farmacológicas.” Tradicionalmente, o estresse mental ou 21 
emocional, parece estar presente no cotidiano da população, desde o medo da violência, trânsito e pressão no 22 
trabalho, etc. Uma pesquisa do Internacional Stress Management Association mostrou que a população brasileira é a 23 
2ª mais estressada do mundo, ficando atrás apenas do Japão! Dessa forma, é importante conscientizar a população 24 
em torno do tema. As inscrições serão realizadas no período de 15 de novembro à 15 de dezembro de 2018. Após 25 
avaliação dos currículos e de cartas de interesse, a lista com os alunos selecionados será divulgada no site no dia 21 26 
de janeiro de 2019. O curso contemplará 80 vagas para alunos de graduação e 20 vagas para alunos da pós-27 
graduação para as aulas teóricas (Carga horária 18h), sendo 40 alunos de graduação também selecionados para as 28 
aulas práticas (Carga horária total 38h). Todo o curso será realizado entre os dias 11 a 15 de março de 2019. As 29 
palestras ocorrerão de 9:00h às 12:30h e as aulas práticas de 14:00h às 18:00h, de segunda-feira (11/03) até sexta-30 
feira (15/03), no nosso Instituto. O Prof. Felipe Piedade, coordenador do PPGMPA, informou que foi realizada a IV 31 
Semana Científica no período de 5 a 10 de novembro, nos dias 5 e 6 de novembro, ocorreram as palestras, mesas 32 
redondas e um minicurso abordando temas como epidemiologia, patogênese e diagnóstico de agentes infecciosos, 33 
alternativas terapêuticas para microrganismos patogênicos e aplicações de novas tecnologias de sequenciamento ao 34 
estudo de patógenos, bem como apresentação de trabalhos dos alunos do PPGMPA e de outros participantes na 35 
forma oral ou pôster. Na sequência, entre os dias 07 e 10 de novembro, ocorreu o “International Course on 36 
Epidemiology for Microbiology – 5th Edition” organizado em conjunto por pesquisadores da UFF, da "University of 37 
California Berkeley" e do "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) de Atlanta, com convidados 38 
especialistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da FIOCRUZ-Bahia, o curso conta com o apoio de dois 39 
programas de pós-graduação da UFF (PPG em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas e PPG em Ciências 40 
Médicas), o Curso aconteceu em 7, 8, 9 e 10 de novembro de 2018, com participação externa do Prof. Lee W. Riley 41 
(UC Berkeley) e da epidemiologista Mariel A. Marlow (CDC), foi um curso gratuito, apenas solicitado para a 42 
inscrição da semana um kit de higiene e do Curso foi a doação de 1kg de alimento não perecível. A grande 43 
lamentação foi o publico baixo, a metade do Auditório estava vazio. Comentou  ainda que apoia  as atividades do 44 
Jubileu, porém houve apresentação das atividades do Jubileu no mesmo horário com apresentação de musicas na 45 
caixa dágua o que atrapalhou com relação ao barulho. Solicita ao grupo da administração do Jubileu que vejam 46 
com antecedência se não estará ocorrendo eventos no Auditório no mesmo horário. Com relação ao mestrado, 47 
tiveram 17 alunos inscritos e a seleção será na ultima semana deste mês e, o programa de doutorado é fluxo 48 
contínuo. O programa também aderiu ao PQIUFF Programa de Qualificação Institucional, o Edital foi aberto para 49 
reservar vagas nos Programas de Pós Graduação para técnicos administrativos, docentes e discentes da UFF. Em 50 
PAEC da OEA, a UFF tinha 5 vagas para bolsistas do continente americano e o PPGMPA foi contemplado com uma 51 
vaga no mestrado e foi selecionada uma aluna do Panamá que estará vindo fazer o mestrado conosco com bolsa da 52 
OEA. O Programa solicitou duas vagas de mestrado e duas vagas para doutorado e ganhou uma vaga de mestrado 53 
para servidor técnico administrativo. A coleta CAPES o prazo será  8 de março de 2019, solicita a todos acelerar os 54 
dados docentes para envio em tempo hábil. O Programa PPGMPA do Mestrado planejou também a segunda 55 
chamada em janeiro 2019, em teoria estará vinculado em quantidade de candidatos aprovados, o Edital já foi 56 
aprovado, as inscrições serão em janeiro e as provas em fevereiro de 2019. O Sr. Presidente parabenizou a 57 
profa Letícia pela indicação pela FAPERJ para atuar como Coordenadora de Área Biológica. A 58 



profa Letícia agradeceu a parabenização e disse que seu papel na FAPERJ será propor Editais e aprovar relatórios e 59 
projetos por enquanto relacionados a jovens cientistas, e se coloca a disposição para ajudar a quem tenha proposta 60 
de Edital ou alguma dificuldade de tramite na FAPERJ. O Sr. Presidente informou ainda, que será realizada a 61 
reforma das cadeiras na sala 07 que é utilizada como auditório do Bloco C. ITEM 03. INFORMES SOBRE 62 
ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PRÓ-REITORIAS E AFINS. A Profa Rita Cubel disse que tem informes do 63 
Conselho Universitário da UFF - CUV e solicita inclusão deste item para próxima reunião, informou que na última 64 
reunião do CUV a questão mais discutida foi a invasão da Faculdade de Direito com reação a retirada da faixa, 65 
depois o professor  Luiz Fernando Rojo Mattos do Curso de Antropologia, escreveu uma moção em relação a 66 
respeito a democracia. Outro comentário foi o de que nenhum aluno tem autorização de filmar aulas na UFF a não 67 
ser com autorização expressa do professor. O prof. Ronald informou que já saiu a proposta do Calendário Escolar 68 
para 2019 com o curso de medicina iniciando primeiro semestre em 11/03 e terminando em  19/07  e os demais 69 
cursos iniciarão em 18/03 e terminarão em 22/07. Segundo semestre medicina  05/08 terminarão 20/12   e demais 70 
cursos iniciarão em 12/08 e terminarão em 20/12. O período para as Coordenações de Curso solicitarem vagas 71 
será até07/01/2019 e segundo semestre até 05/07.  Essa proposta de calendário UFF/ 2019  ainda será aprovada. A 72 
representante do D.A. de Biomedicina a aluna Laura Brandão  informou que na ultima reunião do CEPEX um dos 73 
itens que entrou em discussão foi quando  o professor José Rodrigues apresentou a proposta do Calendário Escolar 74 
UFF/2019, a polemica inicial foi pelo fato do calendário não ter sido enviado antes aos Conselheiros para ampla 75 
discussão e também pela data das matriculas de reingresso serem propostas para 2019.2 e, foi colocado como isso 76 
poderia ser prejudicial aos alunos, desta forma o calendário teria que ser reavaliado e não foi votado naquela 77 
reunião, não pelas datas dos períodos escolares e sim por esses itens citados. ITEM 04. INFORMES DA 78 
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO JUBILEU DE OURO DO CMB. O Sr. Presidente passou a palavra a 79 
professora Claudia Uchôa Presidente da Comissão de Organização do Jubileu de Ouro do CMB, a professora 80 
informou que a Comissão está em fase de finalização do Evento, nesta semana haverá a cerimonia de comemoração 81 
dos 15 anos da primeira turma do Curso de Biomedicina no Auditório desta Unidade em 14/11 às 14 horas. A 82 
professora Helena que fez parte da Comissão de Criação do Curso apresentará uma palestra sobre a trajetória do 83 
Curso e o prof. Ronald também falará sobre o papel do Curso de Biomedicina na Universidade e sua extensão, 84 
haverá  homenagens aos participantes da Comissão de Criação do Curso e no final no hall de entrada da Unidade 85 
haverá a inauguração do Espaço Memória do Instituto Biomédico. Para encerrar o Jubileu de Ouro do Instituto 86 
Biomédico no dia 29/11 ás 14 horas será a cerimonia de encerramento no Auditório da Unidade, haverá homenagens 87 
aos ex-diretores de Unidade e técnicos administrativos aposentados, as Chefias estarão entregando as homenagens, 88 
na programação terá a apresentação da trajetória de todo Evento, a exposição das fotografias antigas estão nos 89 
murais do CMB. Foi arrecadada pelos colaborares dos departamentos e direção da Unidade a quantia de R$ 900,00 90 
(novecentos reais) para o coquetel de encerramento e a Comissão fará um pequeno coquetel encerrando os 91 
trabalhos.  ITEM 05. INFORMES DA COMISSÃO ELEITORAL DO CMB. O Sr. Presidente informou que nos 92 
dias 05, 06 e  07 de novembro  de 2018 das 08 horas às 17 horas, na secretaria do CMB ocorreram as inscrições de 93 
chapas, transcorreu de forma tranquila sem intercorrências. Para a Direção da Unidade foi inscrita a chapa composta 94 
pelos professores: Otilio Machado Pereira Bastos e Ismar Araújo de Morais, para os chefes e subchefes de 95 
departamentos foram inscritas as chapas: Departamento de Microbiologia e Parasitologia, composta pelas 96 
professoras: Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior e Márcia Ribeiro Pinto da Silva. Departamento de 97 
Morfologia, composta pelos professores:  Jurandyr de Abreu Câmara Filho e Renato Luiz Silveira. Departamento de 98 
Fisiologia e Farmacologia, composta pelas professoras: Fernanda Carla Ferreira Brito e Karen de Jesus Oliveira. 99 
Coordenação do Curso de Biomedicina, composta pelas professoras: Christina Gaspar Villela e Luciana Reis 100 
Malheiros e para o Colegiado de Unidade a chapa foi composta pelos professores: MGB -  Membro Titular: 101 
Christina Gaspar Villela e Membro Suplente: Luciana Reis Malheiros. MMO - Membro Titular : Jurandyr de Abreu 102 
Câmara Filho e Membro Suplente: Renato Luiz Silveira; Membro Titular: Viviane Alexandre Nunes Degani e 103 
Membro Suplente: Simone Florim da Silva; Membro Titular: D’Ângelo Carlo Magliano e Membro   Suplente: 104 
Terezinha de Jesus Sirotheau Correa. MFL - Membro Titular: Fernanda Carla Ferreira de Brito e Membro Suplente: 105 
Karen de Jesus Oliveira; Membro Titular: Elisabeth Maróstica e Membro Suplente: Pedro Paulo da Silva Soares; 106 
Membro Titular: Mirtes Garcia Pereira Fortes e Membro Suplente: Regina Célia Cussa Kubrusly. MIP - Membro 107 
Titular: Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior e Membro Suplente: Márcia Ribeiro Pinto da Silva; Membro 108 
Titular: Adriana de Abreu Correa e Membro Suplente: Rita de Cassia Nasser Cubel Garcia; Membro Titular: Helena 109 
Rodrigues Lopes e Membro Suplente: Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira. O Sr. Presidente comentou que a 110 
consulta eleitoral será realizada no período de 04 a 06/12/2018 no hall de entrada da Unidade e a apuração será no 111 
dia 07/12/2018 na sala de reuniões do gabinete da Direção. Informou ainda que para chapa dos servidores Técnicos 112 
Administrativos devido a greve eles não participarão juntamente desta eleição, mas eles poderão fazer sua consulta a 113 
parte. ITEM 06. ANDAMENTO DAS OBRAS DE FINALIZAÇÃO DO BLOCO E. O Sr. Presidente informou que 114 
já foram realizadas mudanças de vários setores da Unidade para o Bloco E e aos poucos estamos habitando o prédio 115 
novo de laboratórios. A profa Letícia trouxe um comunicado da profa Regina Kubrusly que pediu para avisar que já 116 



mudou para o Bloco E, mas teve problemas sérios devido a fata de luz já perdeu a linhada da pesquisa. A profa 117 
Fernanda Carla Brito, disse que está complicada a situação do Bloco E, sem luz, sem ar-condicionado, sem água, 118 
sem segurança e demais demandas e questiona como ficará essa mudança. O Sr. Presidente disse que tudo isso foi 119 
informado das dificuldades que seriam enfrentadas, mas que se o prédio não fosse ocupado não teria se quer como 120 
solicitar as demandas, a esperança é que a partir de agora seja possível resolver todas essas questões. O prof. Ismar 121 
argumenta então que segundo essas informações o prédio é inabitável. O Sr. Presidente diz que atualmente é 122 
inabitável, se houvesse a possibilidade de trancar o prédio até resolver todas as demandas seria ótimo, mas quem nos 123 
garante isso se até hoje não foram atendidas tais demandas. Em nome do Colegiado a direção fará um documento a 124 
SAEN com as reclamações pertinentes de todos os usuários. ITEM 07. DELIBERAÇÃO SOBRE PROJETOS 125 
APRESENTADOS AO CMB. O prof. Ismar informou  sobre o projeto que o prof. Walter Lilenbaum que foi 126 
apresentado na reunião anterior para criação de um futuro biotério e funcionamento deste setor, que teve como 127 
exigência para aprovação, passar pela comissão de Biossegurança da Unidade. A Comissão  de Avaliação de 128 
Projetos do Instituto Biomédico, se reuniu com os membros: professores: Ismar Araújo de Moraes, Ana Maria Viana 129 
Pinto, Carmen Baur Vieira,  Beatriz Brener de Figueiredo e  Elisabeth Maróstica,  analisou o inteiro teor da 130 
solicitação e decidiu pelo seguinte parecer. A Comissão entendeu o valor científico da proposta analisada e concorda 131 
com a condução das atividades propostas desde que atendidas as seguintes exigências: 1 – Apresentação 132 
da  comprovação de aprovação da renovação do Projeto de pesquisa solicitada ao CEUA. 2- Apresentação de 133 
comprovação do registro do Biotério no CONCEA assim como a identificação do Responsável técnico junto ao 134 
mesmo. 3 – Comprovação da aprovação do biotério pela comissão de Biossegurança do CMB. 4 –135 
 Restabelecimento do contrato de coleta de resíduos biológicos a ser firmado entre a UFF e uma empresa do ramo. A 136 
comissão fica no aguardo das exigências que compete ao proponente. A professora Elisabeth Maróstica pede para 137 
deixar registrado que a UFF está sem coleta de lixo biológico e os freezers lotados de carcaças. O Sr. Presidente 138 
sugere enviar um documento da Comissão de Biossegurança e a Direção enviará para PROAD, informando que se o 139 
material do lixo biológico não for retirado em tempo hábil o próprio Conselho de Veterinária poderá intervir. ITEM 140 
08. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÕES PARA POSSÍVEL VIABILIZAÇÃO DE CONVENIO COM A 141 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. O Sr. Presidente informou que houve um entendimento 142 
depois da apresentação do professor Fernando que a Unidade poderia fazer uma Comissão interna para apresentar a 143 
minuta, inclusive a professora Christina Villela se ofereceu para fazer parte desta Comissão sobre a questão do 144 
convenio com a prefeitura de São Gonçalo, pode ser um membro ou dois da Prefeitura de São Gonçalo e os outros 145 
da nossa Unidade. A proposição da Comissão é para avaliar a possibilidade, até como um projeto de extensão. Após 146 
debates ficou aprovada a indicação de um membro de cada departamento, os chefes de departamentos enviarão os 147 
nomes para o e-mail da direção de Unidade. ITEM 09. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DA 148 
CÂMARA FEDERAL DOS DEPUTADOS  QUANTO AS INSTITUIÇÕES  DE  ENSINO SUPERIOR 149 
PÚBLICAS. O Sr. Presidente passou a palavra ao prof. Roberto Salles que apresentou em Datashow um resumo do 150 
relatório da Comissão da Câmara Federal dos Deputados quanto as Instituições de Ensino Superior 151 
Públicas. Explanou sobre a importância das Instituições Públicas e o papel relevante para o nosso pais, comentou 152 
que depois deixará na direção uma cópia para quem quiser ter acesso a este relatório que quando aprovado se tornará 153 
público. ITEM 10. INFORMES DA COMISSÃO DE ESPAÇO FÍSICO.  O Sr. Presidente solicitou ao Prof. Ismar 154 
Araújo de Moraes que está na presidência da comissão de espaço físico do Instituto Biomédico para informar sobre 155 
a situação atual, e este declarou que fez um levantamento sobre todas as demandas feitas à comissão desde 2008 e 156 
que estas estão explicitadas no documento enviado para a direção do CMB, cujas cópias foram repassadas aos 157 
chefes de departamentos presentes na reunião. O Prof. Ismar solicitou dos chefes de departamentos, haja vista o 158 
tempo transcorrido, que fosse feita uma análise para fins de confirmação do que foi solicitado, e que a atualização 159 
fosse encaminhada para a direção do CMB com vista à comissão de espaço físico. O Prof. Otilio deixou claro que 160 
trata-se apenas de solicitações, e que o atendimento ao solicitado ficará na dependência das decisões serão tomadas 161 
em tempo oportuno pela comissão, direção e colegiado, e que a prioridade será destinar os espaços existentes para 162 
salas de aulas teóricas e práticas. O Sr. Presidente passou a palavra a professora Viviane Degani que solicitou 163 
inclusão de item de pauta: Deliberação sobre o uso de animais de laboratório no bloco E, após aprovação da inclusão 164 
deste item,  a profa Viviane disse que no prédio novo existe um laboratório que foi concebido para ser um 165 
centro cirúrgico experimental, na sua maioridade, tendo um pequeno segmento onde seriam feito processamentos 166 
histológicos, mas na sua essência para ser um centro cirúrgico como foi arquitetado em todas as zonas, com sua área 167 
limpa, suja, transito e foi muito bem montado, porém estamos num empasse, pois temos uma sala que era uma copa 168 
que foi desfeita a muitos anos atrás e reformada foi feito um pequeno centro cirúrgico para que fossem feitas as 169 
experimentações animais ali. Com a proposta do prédio novo pronto seria transferido para lá. A um tempo atrás 170 
ficaram sabendo que foi deliberado no Colegiado a não possibilidade de levar animais vivos para o prédio novo. A 171 
pergunta é como o departamento vai resolver este espaço imenso que não poderá colocar animais. A profa Claudia 172 
Uchôa sugere convidar a professora Rita Paixão que era diretora na época para próxima reunião para um melhor 173 
entendimento. O Sr. Presidente sugere um item de pauta para próxima reunião: Viabilidade de se trabalhar com 174 



experimentação animal no espaço físico do bloco E. ITEM 11. ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL. Nada mais 175 
havendo a tratar foi encerrada a reunião e para constar, eu Wanda Carla Andrade Lima, secretária do Instituto 176 
Biomédico, lavrei a presente, visada e assinada pelo Sr. Presidente, Otilio Machado Pereira Bastos. Niterói, aos doze 177 
dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito às dezessete horas e trinta minutos. 178 

 179 


