
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO 1 
REALIZADA EM VINTE  DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL VINTE xxxxxxxxxxxxxxxxx 2 
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas em primeira 3 
convocação, reuniram-se os representantes do Colegiado do Instituto Biomédico à rua Prof. 4 
Hernani de Mello, nº 101, São Domingos, Niterói, RJ na sala de reunião online 5 
disponibilizada pelo Aplicativo Google Meet, sob a presidência do Sr. Diretor da Unidade 6 
de ensino e presidente do colegiado o Prof. Otilio Machado Pereira Bastos, registrando-se 7 
as presenças dos senhores professores titulares Christina Gaspar Villela, Jurandyr de 8 
Abreu Câmara Filho, D'Angelo Carlo Magliano, Fernanda Carla Ferreira de Brito, Elisabeth 9 
Marostica, Mirtes Garcia Pereira Forte, Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior e Helena 10 
Rodrigues Lopes. Na condição de titulares em substituição aos respectivos suplentes 11 
participaram a prof. Simone Florim da Silva, o técnico André Victor Barboza e a discente 12 
Shopia Azevedo. Convidados para participação na reunião compareceram a Sra. Vanja 13 
Nadja Ribeiro Bastos, chefe da Biblioteca do Instituto Biomédico, Prof. Ismar Araujo de 14 
Moraes, vice-diretor do CMB, Prof. Felipe Piedade Gonçalves Neves do (PPGMPA), 15 
Luciana  Souza Coelho Marson da secretaria do CMB,  e os professores suplentes, 16 
Terezinha de Jesus Sirotheau Correa,  Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia, Pedro Paulo 17 
da Silva Soares,  Karen de Jesus de Oliveira e Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira. Item 18 
01. Abertura dos trabalhos e instruções gerais de comportamento na reunião online. 19 
O Professor Otílio iniciou sua fala pedindo autorização aos membros para gravação, e 20 
agradeceu a presença dos membros. Também aproveitou para pedir desculpas pela 21 
convocação ter ocorrido num curto espaço de tempo. Item 2. Monção de Repúdio ao 22 
SINTUFF. O Prof. Otílio iniciou sua fala esclarecendo que seria uma reunião com o objetivo 23 
discutir e produzir uma monção frente aos acontecimentos que estão ocorrendo em relação 24 
ao Prof. Antônio Claudio. Destacou que o Prof. Antônio Claudio além de ser o Reitor da 25 
Universidade Fluminense, também é professor lotado no Instituto Biomédico, portanto o 26 
compromisso com ele se faz ainda maior. Após a discussão entre os membros sobre o teor 27 
da monção, e a inclusão das considerações sugeridas na produção textual, a Monção foi 28 
finalizada. Assim, a Prof. Cláudia leu o texto para que todos os membros acompanhassem 29 
na íntegra: “Moção de Repúdio do Colegiado do Instituto Biomédico - O colegiado do 30 
Instituto Biomédico, reunido em 20 de agosto de 2020, resolve por unanimidade aprovar a 31 
seguinte moção de repúdio. O colegiado do Instituto Biomédico vem manifestar indignação 32 
e repulsa a recente atitude orquestrada pela direção do Sindicato dos Trabalhadores em 33 
Educação da Universidade Federal Fluminense (SINTUFF), a qual disfere ataques 34 
inverídicos ao Reitor dessa Universidade, Professor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega. O 35 
colegiado deste Instituto compreende que a direção do sindicato errou na essência e no 36 
método, na medida que expõe conteúdo inverídico de maneira pública, divulgando 37 
informações falsas que fragilizam nossa imagem junto à comunidade. Atribuir mortes à 38 
reitoria em um Outdoor para pressioná-la a qualquer decisão é, na opinião deste colegiado, 39 
desonestidade intelectual e não corresponde ao papel legítimo de um sindicato. O SINTUFF 40 
sempre exerceu papel fundamental na defesa do serviço público e da universidade pública, 41 
gratuita, de qualidade e inclusiva. Da mesma forma que nosso reitor foi eleito de forma 42 
legítima, sendo o representante máximo de uma das maiores e mais importantes 43 
universidades do Brasil com representatividade e relevância em níveis internacional, 44 
nacional, regional e local, tendo uma importância única em todos os municípios em que se 45 
localiza. Portanto, é inaceitável que um sindicato da estatura do SINTUFF reduza um 46 
movimento sindical de servidores públicos a um ataque abjeto à própria universidade 47 
através da figura do reitor. É uma inverdade associar mortalidade de colegas ao pagamento 48 
de adicional de insalubridade. É uma atitude pusilânime se aproveitar de companheiros e 49 
companheiras que perderam suas vidas na pandemia para provocar o reitor a tomar ações, 50 
que inclusive, dependem do cumprimento da Lei e não da vontade própria. Cabe aos 51 
sindicatos, através das suas direções, exercer seu papel de forma racional e responsável. 52 



Manifestamos, portanto, solidariedade e apoio ao nosso Reitor e a nossa Universidade, na 53 
certeza da atuação exemplar desta administração na condução das ações para o 54 
enfrentamento da COVID-19. Aqueles que apoiam essas condutas destrutivas ou se 55 
omitem no repúdio a tais manifestações, não contribuem para o fortalecimento da UFF e do 56 
funcionalismo público, se igualando a seus detratores. Solicitamos ao SINTUFF retratação 57 
pública, retirada imediata dos outdoors e de postagens em mídias sociais. Finalizada a 58 
leitura, o Prof. Otílio Bastos  perguntou  aos membros se havia mais alguma sugestão a ser 59 
inserida no texto, e como ninguém  se manifestou, colocou a Monção em votação, sendo  60 
aprovada  por unanimidade. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião às 61 
dezenove horas e trinta e oito minutos e para constar, eu, Luciana Sousa Coelho Marson, 62 
lavrei a presente ata que foi  assinada por mim e pelo Sr. Presidente Otilio Machado Pereira 63 
Bastos. Aos vinte  dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte. 64 
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