
ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM DO 1 
COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO DA UFF.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas em primeira 3 
convocação, reuniram-se os representantes do Colegiado do Instituto Biomédico na sala de 4 
reunião online disponibilizada pelo Aplicativo Google Meet, sob a presidência do Sr. Vice Diretor 5 
da Unidade o prof. Ismar Araújo de Moraes, registrando-se as presenças dos senhores 6 
professores titulares Christina Gaspar Villela, Viviane Alexandre Nunes Degani, D'Angelo Carlo 7 
Magliano, Fernanda Carla Ferreira de Brito, Elisabeth Marostica, Mirtes Garcia Pereira Forte, 8 
Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior, Helena Rodrigues Lopes e Adriana de Abreu Correa. 9 
Na condição de titulares em substituição aos respectivos suplentes participaram, o Prof. Renato 10 
Luiz Silveira, técnico André Victor Barboza e as acadêmicas Érica Cristina Cândido e Maria 11 
Theresa Xavier dos Santos. Para esta reunião, como convidados participaram os seguintes 12 
servidores: Prof. Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia e Pedro Paulo da Silva Soares como 13 
suplentes, Luciana Sousa Coelho Marson para secretariar a reunião, Vanja Nadja Ribeiro Bastos 14 
representante da Biblioteca do Instituto Biomédico, Felipe Piedade Gonçalves Neves do 15 
PPGMPA, a professora Gina Peres Lima dos Santos para informes sobre o Encontro Científico 16 
do Instituto Biomédico (ECIB). O Prof Ismar na presidência dos trabalhos deu boas-vindas a 17 
todos e passou ao primeiro item da pauta. Item 01. Abertura dos trabalhos e instruções gerais 18 
de comportamento na reunião online. O presidente da reunião fez a abertura dos trabalhos e 19 
informou as instruções gerais de comportamento na reunião online. Assim, solicitou aos demais 20 
membros a autorização para gravação da reunião, que foi aceita por todos e avisou que a reunião 21 
seria um pouco mais extensa, no entanto mais informativa que deliberativa. Assim, deu 22 
novamente boas-vindas aos participantes, e pediu autorização para dedicar a reunião ao Prof. 23 
Otílio Machado Pereira Bastos que nos deixou vitimado pela COVID-19 e a quem presta todas 24 
as homenagens. Aproveitou sua fala inicial para solicitar que todos enviassem a data de 25 
aniversário para que em toda reunião os aniversariantes do mês sejam celebrados. Em seguida 26 
solicitou aprovação da inclusão do item 11 para tratar da Moção de Louvor ao Prof. Otílio que foi 27 
sugerida pela Prof Claudia Uchoa e houve aprovação pela unanimidade. Item 02. Aprovação 28 
da ata da reunião ordinária anterior (08 de fevereiro de 2020). O Prof. Ismar informou que as 29 
alterações sugeridas pela Prof. Rita Cubel, Prof. Simone Florim e Prof. Viviane Degani foram 30 
consideradas, mas que estas se restringem a acerto de natureza ortográfica e/ou para exposição 31 
mais clara de suas falas e que assim não alteram a relatoria dos assuntos tratados. Submetida 32 
À votação foi aprovada pela unanimidade. Item 03. Informes sobre o XIX ECIB. A Prof. Gina 33 
Peres foi apresentada pelo Prof. Ismar e convidada a discorrer sobre a organização do ECIB. A 34 
Prof. Gina agradeceu e iniciando sua fala informou que o ECIB será dedicado ao Prof. Otílio 35 
Machado Pereira Bastos e destacou que o evento ocorrerá no período de 07 a 11.06.2021 de 36 
segunda a sexta no formato virtual. Destacou que na segunda e sexta acontecerão minicursos, 37 
e que na terça, quarta e quinta ocorrerão as atividades de palestras e mesas redondas, entre o 38 
horário das 17:00 às 20:00 horas. Também informou que as inscrições serão gratuitas, e que o 39 
link para inscrição será aberto pela PROEX, e em breve será divulgado. Avisou que haverá 40 
concurso de fotografia com exposição pelo aplicativo Instagram, e aproveitou para solicitar fotos 41 
de todos do CMB para compor a apresentação de abertura do ECIB, solicitando que os 42 
departamentos divulguem a necessidade de envio de fotos de todos os servidores. Então, o Prof. 43 
Ismar perguntou se ainda há tempo para inclusão de algum curso, e a Prof. Gina respondeu que 44 
acredita que a grade de cursos já tenha sido fechada, mas que verificará para respondê-lo 45 
posteriormente. A Prof. Rita Cubel informou que houve uma enquete com alunos sobre temas 46 
que eles gostariam de assistir no evento, e que o evento está sendo organizado a partir dessa 47 
demanda dos alunos. O Prof. Ismar perguntou qual seria limitação de público em cada sala, e a 48 
Prof. Gina informou que que o limite a princípio seria de 100 pessoas. O Prof. Ismar informou 49 
que o CMB dispõe de um recurso do Google Suite que permite criar uma sala virtual que 50 
abrangeria mais pessoas, e a Prof. Gina informou que vai considerar essa possibilidade. Ela 51 
também esclareceu que haverá uma sala para o palestrante e outra para backstage, e que o 52 
evento será transmitido pelo Youtube com acesso ilimitado de participantes. O Prof. Ismar 53 
perguntou se em cada departamento tem alguém responsável pelas fotos, e a Prof. Gina disse 54 
que ainda não. Então, o Prof. Ismar avisou que em breve o Prof. Marcos Sampaio assumirá o 55 
MMO, e que o assunto das fotos já poderia ser repassado para ele. Assim para encerrar esse 56 
item, o Prof. Ismar agradeceu a presença da Prof. Gina Peres que também agradeceu e se 57 



despediu de todos. Item 04. Consolidação dos regimentos internos do MIP, MMO, MFL, CMB 58 
e Colegiado do CMB. Sobre a consolidação dos regimentos, o Prof. Ismar esclareceu que tem 59 
aprendido sobre essa temática após a leitura decreto 10.131 que estabelece critérios sobre 60 
revisão, correção, republicação de atos normativos inferiores a decreto. Sobre os regimentos, 61 
propôs que no processo de consolidação seja criada uma comissão do CMB para avaliar todos 62 
os regimentos, e que seja composta pelos três presidentes das comissões departamentais, para 63 
que possam avaliar, comparar e uniformizar a redação de todo os regimentos do Biomédico. 64 
Propôs também que os servidores Luciana Marson e André Luiz fizessem parte da comissão, 65 
assim como os discentes Júlia Viana e Laryssa Vasconcelos. Os indicados presentes aceitaram 66 
a participação. O Prof. Ismar salientou que depois das revisões realizadas pela comissão, o texto 67 
final proposto voltaria aos departamentos para a aprovação e devolução ao plenário do CMB 68 
para aprovação e encaminhamento para a reitoria com vistas a aprovação final no no CUV. A 69 
Prof. Cláudia aproveitou para informar que ela, Prof. Rita Cubel e o Prof. Aloysio Cerqueira estão 70 
na comissão do MIP e que já realizaram a revisão, e estão aguardando a plenária departamental 71 
para aprovação, mas que enviará ao CMB antes do MIP; que aceita participar da comissão e 72 
sugeriu que o presidente da comissão fosse o Prof. Ismar, e assim foi decidido. O Prof. Jurandyr 73 
informou que já havia enviado o regimento para o CMB, ressaltando que o regimento já foi 74 
aprovado pelo departamento e enviado à Direção. Lembrou que o Prof. Renato é da comissão e 75 
que consultado aceitou participar da comissão. A Prof. Christina informou que já havia enviado 76 
o regimento à direção e perguntou se há necessidade de indicar as servidoras Natália e Renata 77 
como representante do MGB para compor a comissão. O Prof. Ismar respondeu que não há 78 
necessidade e agradeceu a disponibilidade. A Prof. Fernanda informou que havia consultado a 79 
Prof. Aline e que ela também aceitou a participação na comissão. A Prof. Viviane perguntou se 80 
o regimento do MMO que já fora aprovado, voltará ao departamento para uma nova avaliação. 81 
O Prof. Ismar respondeu que o regimento aprovado no departamento deve ir para a comissão 82 
de aprovação do colegiado do CMB, e que se for necessário devolverá ao departamento para 83 
rediscussão e alteração. Item 05. Informes e deliberações relacionados ao CMB, Pró-84 
reitorias e Afins. O Prof. Ismar informou que foi aprovado pelo CEPEx o calendário do período 85 
letivo do primeiro semestre de 2020 que ocorrerá no período de 14.06 a 25.09. 2021, e o do 86 
segundo semestre que ocorrerá no período de 21.10 a 12.02 2021. Com relação a PROEX 87 
informou que foi estendido até 15.03.2021 prazo para a apresentação de ações de extensão 88 
novas ou renovadas, destacando que há a necessidade de apresentar a proposta no modelo 89 
SIGPROJ. Com relação à PROGEPE lembrou que ficou definido na reunião anterior que a 90 
direção consultaria a Pró-reitoria sobre o retorno do ensino híbrido. Relatou que havia enviado 91 
e-mail nessa semana, ressaltando que a administração geral não vê possibilidade de retorno em 92 
um período de tempo curto da atividade presencial, tendo em vista o agravamento da pandemia. 93 
Solicitou que os chefes de departamento retransmitam a informação aos demais membros dos 94 
departamentos. Destacou que embora haja uma portaria do Ministério da Economia sobre o 95 
retorno das aulas em 01 de março, que em reunião do CUV o reitor Prof. Antônio Cláudio 96 
informou que seguirá as determinações sanitárias de acordo com posicionamento do GT COVID 97 
da UFF. Sobre o questionamento enviado à PROGEPE destacou que fez algumas perguntas 98 
das quais se o ensino híbrido é considerado essencial, e se é permitido a convocação ou retorno 99 
livre voluntário daquele que tem mais de 60 anos, filhos pequenos, reside com pessoas idosas, 100 
e que já foi vacinado. Destacou que os atos não deixam claro esses aspectos sobre o retorno. 101 
Também informou que perguntou sobre o retorno daquele servidor que já declarou ter doença 102 
crônica e que agora deseja retornar ao trabalho presencial. Nesse caso, como a chefia deveria 103 
proceder, se deveria solicitar algum termo de responsabilidade assinado por este servidor nos 104 
moldes do retorno de atividade de pesquisa. Também perguntou se o servidor for convocado 105 
para o trabalho poderá recusar mediante apresentação de autodeclaração conforme IS nº 12 da 106 
PROGEPE. Lembrou que a universidade sempre trabalhou com a autodeclaração e nunca 107 
cobrou laudo médico para comprovar uma doença crônica em curso. Por último perguntou que 108 
se havendo necessidade para garantir o ensino híbrido, e houver a recusa do servidor nessas 109 
condições previstas no regulamento, como a chefia deveria agir. A Prof. Rita Cubel com relação 110 
ao retorno, lembrou que recebe insalubridade e que esse adicional está relacionado a 50% da 111 
carga horária em pesquisa em laboratório. Destacou que o pagamento deste adicional foi 112 
suspenso por um período, retornou em janeiro, e que há previsão de corte de parte do adicional 113 
para o próximo mês. Destacou que vários professores do MIP estão recebendo o adicional e se 114 



mostrou preocupada, pois entende que o ensino é remoto, mas o pagamento da insalubridade 115 
implica em um retorno presencial ao laboratório.  O Prof. Ismar também se mostrou preocupado, 116 
principalmente porque a universidade está passando por auditoria da CGU. Sugeriu que se faça 117 
uma poupança com os valores recebido, pois é possível que solicitem a devolução daqueles 118 
valores que estão recebendo e não estando em atividades em laboratório, a princípio não fazem 119 
jus. A Prof. Cláudia falou que esse tema insalubridade também vem sendo discutido no MIP, 120 
pontuando que a UFRJ não teve cortes com relação a insalubridade pontuada pela Prof. Rita, e 121 
que os professores estão preocupados. Acrescentou que o MIP está se planejando para um 122 
retorno híbrido baseado na resolução PROGARD 197/2020 que prevê o retorno das atividades 123 
práticas. Também destacou que não tiveram condições de se prepararem para o retorno do 124 
segundo semestre de 2020, mas que estão planejando para começar no primeiro de semestre 125 
de 2021. A Prof. Cláudia informou que no Fórum de coordenadores questionou a Pró-reitora 126 
sobre o retorno híbrido, quanto a questão dos servidores e alunos, pois as normas que têm até 127 
hoje publicadas pela UFF determinam que não há cobrança de frequência e que o aluno será 128 
avaliado pela entrega de trabalhos. E que a Pró-reitora informou que falta estabelecer regras 129 
para o retorno híbrido, e sobre as disciplinas que retornarão neste formato que os alunos serão 130 
avisados no momento da inscrição de disciplina, portanto haverá a necessidade da presença dos 131 
alunos nas atividades práticas laboratoriais, salientando que o aluno terá a opção de cursar ou 132 
não essa disciplina no semestre. Então, a Prof. Cláudia sugeriu que essa discussão seja 133 
realizada em um fórum fora do colegiado para terem algo consolidado em toda unidade. O Prof. 134 
Ismar considerou ser importante em um momento oportuno fazer uma reunião para discussão 135 
deste assunto e em seguida fez comentários sobre os planos de trabalho exigidos pela 136 
PROGEPE. O Prof. Ismar disse que na direção estão lotados dezessete servidores, que 137 
inicialmente fizeram plano de trabalho acumulativo das atividades de março de dez de 2020 com 138 
o indicativo de atendimento de 100% das metas demandadas, e que a partir do mês de janeiro 139 
os planos estão sendo preenchidos mensalmente. Lembrou que na interpretação da PROGEPE 140 
a instrução de serviço publicada sugere a realização de plano mensal, o qual deve sempre ser 141 
aprovado pela chefia. Destacou que recebeu e-mail informando que a CGU já começou os 142 
trabalhos na UFF, e que qualquer chefia da UFF poderia ser chamada para apresentar os planos 143 
de trabalho dos servidores, portanto é necessário que tudo esteja organizado. Enfatizou que nem 144 
o reitor, conforme declarou em reunião com os diretores, sabe o que a CGU está procurando na 145 
UFF. A Prof. Mirtes perguntou se no período de férias também é necessário fazer o plano, e o 146 
Prof. Ismar informou que a informação de férias consta no SIGEPE, mas que seria importante 147 
ter um relatório constando que está de férias como registro para evitar um possível esquecimento 148 
no futuro. A Prof. Rita Cubel argumentou que o docente já preenche o RAD com a descrição de 149 
todas as atividades anuais.  O Prof. Ismar disse entender que são coisas diferentes, pois o plano 150 
de trabalho é mensal e o relatório deverá ser apresentado no final da pandemia, já o RAD é 151 
somente um relatório e de caráter anual. O Prof. Felipe informou que todos os meses atualiza 152 
suas metas no Plano de trabalho. O Prof. Ismar sugeriu que o Prof. Felipe faça mensalmente 153 
seus planos de trabalho e relembrou que a CGU veio justamente para auditar a UFF no período 154 
de pandemia. A prof. Cláudia informou que até janeiro estava fazendo os planos acumulativos 155 
de março em diante, mas que em Janeiro enviou e-mail aos servidores dando a opção de fazer 156 
o relatório mensal, ou manter o relatório acumulativo, e que a grande maioria optou por um plano 157 
mensal. Também ressaltou que de acordo com a IS o relatório deve ser entregue com a folha de 158 
ponto ao fim do retorno do trabalho remoto. O Prof Ismar em seguida informou a todos que a 159 
PROPLAN liberou para este ano dois milhões, setecentos e oitenta mil Reais para verba de livre 160 
ordenação, e quinhentos mil Reais de verba de capital para toda a UFF. Salientou que o 161 
Biomédico além dos dezesseis por cento do corte orçamentário, também teve perda com a 162 
mudança dos indicadores, mas que continuam utilizando o aluno equivalente. Informou que este 163 
ano já passaram a considerar a carga horária docente de cada unidade usando como referência 164 
o ano de 2019. Assim, a verba do ano passado que foi de 109 mil Reais, passou à princípio para 165 
setenta e oito mil, setecentos e noventa e quatro Reais e cinquenta e sete centavos enquanto a 166 
verba de capital continuará sendo de doze mil Reais. Ressaltou que agora ainda se espera a 167 
informação oficial da reitoria para começar a fazer previsão de como será pedido estes serviços 168 
de mão de obra, material de consumo, e como vai gastar essa verba de doze mil Reais, mas que 169 
depois discutirá sobre esse assunto com as chefias para destinação. Informou que a verba de 170 
consumo de cada departamento poderá ser de até oito mil reais e quatro mil Reais para o MGB, 171 



e pediu que os chefes já pensem em como pode ser planejado esses valores. O Prof. Ismar 172 
destacou que sobrariam cerca de cinquenta mil Reais para o CMB, e que tem pensando em 173 
alguns gastos como troca do telhado, e que vai conversar com o Prof. Ronconi sobre a compra 174 
de material para consertar o telhado. Ainda sobre a verba, a Prof. Cláudia pediu posicionamento 175 
sobre verba de doze mil Reais de aula prática que foi liberada no final de 2020, salientando que 176 
a compra não foi realizada porque o material solicitado não estava disponível em pregão. 177 
Ressaltou que havia previsão que esse pedido seria fechado em seguida, mas até o momento 178 
não obteve retornou. A Prof. Cláudia acrescentou que o MIP está precisando de computadores 179 
para a secretaria, e perguntou se há como fazer demanda pelo menos de uma CPU nova. O 180 
Prof. Ismar respondeu que sobre material de aula prática não obteve nenhuma informação e a 181 
Prof. Cláudia ressaltou que já havia recebido parte do material de aula prática O Prof. Ismar disse 182 
que a direção está com dificuldade de controlar todo o material que vem sendo enviado para o 183 
CMB, mas que o servidor Márcio tem conseguido manter os registros necessários. Sobre a 184 
manutenção dos computadores, o Prof. Ismar disse que o STI informou que pode abrir o serviço, 185 
e que eles vão identificar as peças que precisam ser trocadas, mas que o STI não tem verba 186 
para comprar, mas salientou que a verba de livre ordenação recebida pelo CMB pode ser 187 
utilizada, pois é considerado consumo. Destacou que a Pró-reitora Vera disse que não existe 188 
previsão de renovar os equipamentos, mas que cada unidade receberá dois notebooks. A Prof. 189 
Cláudia disse que não fizeram planejamento para 2021, e perguntou se o planejamento será o 190 
mesmo de 2020. O Prof. Ismar pediu que esperassem a definição do valor final e a liberação da 191 
PROAD para assim poderem planejar 2021. O Prof. Jurandyr disse que entrou em contato com 192 
o servidor Márcio sobre a compra de formol, mas que até agora não obteve retorno, lembrando 193 
que o Prof. Ismar havia ligado para ele em março sobre uma nota fiscal, mas que não receberam 194 
nenhum formol. Então, o Prof. Ismar esclareceu que esse material ainda não foi adquirido, mas 195 
divulgou que em setembro ou outubro chegou uma quantidade expressiva de formol, e que foi o 196 
Prof. Otílio que recebeu o material. O Prof. Jurandyr também ressaltou a necessidade de novos 197 
computadores no MMO, “data show” e de manutenção pela Spectru. Assim, o Prof. Ismar 198 
esclareceu que a Spectru ganhou a concorrência e que já pediu que eles façam manutenção de 199 
todos os equipamentos do Biomédico, aproveitando o período de desuso que concorrem para 200 
ocorrência de mofo. O Prof. Ismar avisou que o CMB está recebendo o material da LO 2019 e 201 
LO 2020 e que a dificuldade é identificar quem solicitou o material. Também informou que em 202 
fevereiro recebeu e-mail da PROAD para informar demanda de insumos COVID para 2021, e 203 
que já receberam cento e setenta e seis litros de álcool líquido, fabricado em out 2020, 2800 204 
litros vencendo em agosto de 2021, 200 garrafas de água sanitária de 5 litros vencendo também 205 
em agosto de 2021, além de outros e que a recomendação foi colocar esse material dentro de 206 
salas de aula se necessário. Sobre a reunião no GT Infra o prof. Ismar informou que cada unidade 207 
deverá receber 2 notebooks. Sobre o setor de protocolo destacou que a chefia agora está com 208 
a Viviane Soares Rodrigues, e que as novas regras incluem abertura de processo físico mediante 209 
e-mail enviado para atendimento.gpcaad.proad@id.uff.br, e que o atendimento presencial será 210 
das 10 às 17 horas nas quartas feiras no protocolo da reitoria no primeiro andar. Sobre o STI 211 
relatou que o chamado deverá ser realizado através de aplicativo app.uff.br/atendimento. 212 
Ressaltou que em breve todos os chamados do SOMA, SAEP e STI passarão a ser realizados 213 
através do sistema Citsmart. Sobre a superintendência informou que o Prof. Ronconi apresentou 214 
os contratos que a SOMA mantém que são: manutenção ar-condicionado, manutenção de chiller, 215 
descupinização, controle de vetor pragas, urbanas e insetos, manutenção de bomba, extintores 216 
e mangueiras de incêndio, etc. O Prof. Ismar relatou aos membros que todas as demandas 217 
necessárias para manutenção do CMB estão devidamente registradas, e que está conversando 218 
com o Prof. Ronconi para providenciar os serviços de acordo com as possibilidades. O Prof. 219 
Felipe avisou que houve uma reunião da Rede Saúde UFF, grupo de trabalho, que ajuda a rede 220 
metropolitana 2 em Niterói no combate da COVID 19, e que uma das ideias é que um dos três 221 
centros que fica no sétimo andar do CMB auxilie na detecção de variante, com realização de 222 
PCR em tempo real. Assim, a proposta é que LMMP comece a auxiliar no diagnóstico em breve. 223 
Por isso, achou necessário informar que o teto do sétimo andar está com problemas, e sugere 224 
que essa demanda seja resolvida assim que possível. O Prof. Ismar disse que informará ao 225 
SOMA e pedirá que coloquem revestimento na tubulação para que, inclusive, o laboratório possa 226 
ser certificado. Sobre a reunião do CUV informou que foi prorrogado o mandato eletivo até 31 de 227 
março, que a comissão já publicou edital e que as inscrições serão entre de 15 a 17 de março. 228 

mailto:atendimento.gpcaad.proad@id.uff.br


Ainda sobre o CUV a Prof. Rita Cubel informou que o Prof. Antônio Cláudio se disponibilizou a 229 
debater  sobre o retorno dos servidores do HUAP que já foram vacinados, e como seria esse 230 
retorno. Também disse que o reitor apresentou a planilha de prestação de contas mostrando o 231 
quanto a UFF consegui economizar em 2020. Sobre eleição virtual, comunicou que a eleição do 232 
Instituto de Computação foi um sucesso. A Prof. Rita Cubel disse que para a eleição do CUV os 233 
representantes do Biomédico serão o Prof. Renato Silveira (MMO) e Prof. Pedro Paulo (MFL), e 234 
sugeriu à unidade que  envie e-mail lembrando a todos para votarem para manter a 235 
representatividade do CMB no CUV. O Prof. Pedro também ratificou a necessidade do CMB 236 
manter a representatividade de titular e suplente no CUV, e que o Biomédico deve ter força na 237 
votação. O Prof. Ismar informou que o Biomédico já tem uma comissão eleitoral e que a Prof. 238 
Alynne Barbosa (MIP) é a presidente. A Prof. Cláudia disse que os três departamentos ficarão 239 
sobre gestão dos decanos a partir de 28/03, e que acha interessante fazer a consulta dos três 240 
departamentos de forma conjunta. Também informou que pelo regimento que estão revendo no 241 
MIP, há um item que estabelece que o Decano neste caso teria um prazo de 15 dias para solicitar 242 
a direção abertura ou convocação de comissão eleitoral para providenciar esta substituição de 243 
chefia, e que não conseguiu saber de onde tinha surgido esse item, já que no regulamento geral 244 
da UFF não tem isso. E perguntou se em outros departamentos também têm essa regra. A Prof. 245 
Viviane disse que teve a mesma impressão que a Prof. Cláudia de que a comissão eleitoral 246 
montada pelo instituto ia fazer o processo para todos os departamentos, inclusive a eleição do 247 
colegiado. Perguntou se o departamento precisa solicitar essa demanda à comissão. O Prof. 248 
Ismar disse que não sabe como o processo ocorre, mas que a medida que as solicitações dos 249 
departamentos chegarem, irá ver com a comissão eleitoral a possibilidade de fazer o processo 250 
único. Item 06. Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de 251 
Graduação em Biomedicina. A Prof. Christina informou que houve o fórum de coordenadores 252 
com a participação da chefe de departamento. Também relatou que o curso de Biomedicina está 253 
bem, e que as disciplinas teóricas foram ofertadas sem problemas no ensino remoto. 254 
Acrescentou que já estão planejando as disciplinas para a oferta do ensino híbrido. Salientou 255 
que o grande problema tem sido a disciplina de estágio em análises clínicas no Hospital Antônio 256 
Pedro, e que nas condições atuais é impossível colocar aluno lá dentro do hospital. Relatou que 257 
o NDE da Biomedicina junto com o colegiado aprovou grupo de trabalho cujo objetivo normatizar 258 
o estágio curricular obrigatório no ambiente externo à UFF, e que isso já é previsto na resolução 259 
196 de 2003, mas que há necessidade de ajustar alguns pontos como saber quais são 260 
laboratórios credenciados a fazer parceria com a UFF. O Prof. Ismar disse que já conversou 261 
coma Prof. Cláudia sobre conseguir o EPIs para os alunos do curso. Item 07. Informes e 262 
deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do CMB. A 263 
Prof. Mirtes informou que fez a consulta na última reunião do colegiado, e foi decidido que não 264 
ofertarão nenhuma disciplina híbrida. Assim, só serão ofertadas as disciplinas teóricas que serão 265 
virtuais. Ressaltou que as disciplinas práticas serão ofertadas depois. Sobre a seleção, informou 266 
que teve mais candidatos do que bolsa. Acrescentou que esse mês foi intenso em termos de 267 
trabalho na preparação do relatório sucupira e fechamento do quadrienal. Em seguida, o Prof. 268 
Felipe disse que com auxílio da servidora Ana está finalizando a inserção de dados na plataforma 269 
Sucupira, registrando agradecimento e empenho da servidora. Também relatou que houve 270 
redistribuição de bolsa pela CAPES, e que perderam bolsa de mestrado, mas ganharam mais 271 
uma bolsa de doutorado. Salientou que por conta da redistribuição passaram de quinze bolsas 272 
de mestrado para oito, mas aumentaram de quatro bolsas de doutorado para seis. E que isso 273 
mostra que a CAPES está investindo mais no doutorado do que no mestrado. Por conta da 274 
concessão, nesse ano o programa ganhou uma bolsa de doutorado, e tiveram que fazer uma 275 
seleção urgente, para implementar essa bolsa, porque o edital de doutorado é fluxo contínuo, e 276 
como não tem bolsa ninguém se inscreve. Também informou sobre o edital de mestrado que 277 
estará com inscrições aberta em abril, seleção em fim de maio, e início das aulas em junho. 278 
Também relatou que só há duas bolsas disponíveis, e que se preocupa com a evasão do curso. 279 
O Prof. Felipe disse que estão ofertando um curso de atualização como preparatório para o 280 
mestrado, e que está coordenando com a ajuda de alunos e professores do MIP e do Programa. 281 
O curso ocorrerá de três a catorze de maio de 2021 com duração de duas semanas no horário 282 
da manhã e forma remota, com participação de vários professores do departamento. As 283 
inscrições também serão em abril ofertado pela PROEX com certificados. Por fim, comunicou 284 
que as aulas do programa serão ofertadas em junho no formato totalmente remoto. Item 285 



08. Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. O servidor 286 
André informou que não há nenhum assunto em destaque, apenas as dúvidas dos técnicos sobre 287 
o retorno híbrido que já foram passadas na última reunião, e que está aguardando resposta da 288 
PROGEPE conforme o Prof. Ismar informou anteriormente. Também disse que segue atento 289 
sobre como vai desenrolar os próximos meses. Externou os sentimentos a todos pela perda do 290 
Prof. Otílio., e desejou sucesso ao Prof. Ismar na direção do instituto. Item 09. Informes e 291 
deliberações relacionadas ao Diretório Acadêmico Jussara Nascimento (Curso 292 
de Biomedicina). O Prof. Ismar apresentou as discentes Júlia e a Laryssa solicitando que ambas 293 
enviassem seus e-mails e números dos telefones para cadastrar no grupo de mensagens do 294 
colegiado. Assim a Laryssa se apresentou como coordenadora de eventos científicos informando 295 
que estão se adaptando a gestão, e que estão com ideias para inserção de mais alunos do curso 296 
em atividades. Disse que as principais questões já foram respondidas na fala da Prof. Christina, 297 
coordenadora do curso de Biomedicina. Salientou a preocupação dos alunos do sexto período 298 
em diante com relação ao estágio principalmente. Pediu que estes assuntos sejam decididos 299 
com muita cautela visando a saúde e segurança de todos os envolvidos. Também perguntou 300 
como será o retorno das disciplinas práticas. Por fim, perguntou sobre a reforma do DA, mais 301 
especificamente sobre o encanamento? Assim, sobre a reforma, o Prof. Ismar esclareceu que 302 
era o Prof. Otílio que estava cuidando deste assunto, mas que verificará como está o andamento 303 
e que avisará em breve. Sobre o retorno das aulas práticas, a Prof. Cláudia esclareceu que a 304 
resolução 197 publicada no fim do ano de 2020 estabelece que é recomendável que as 305 
disciplinas que ofertem atividades práticas retornem na modalidade híbrida para evitar o 306 
processo de perda na formação dos estudantes. Os departamentos estão se organizando para 307 
que estas atividades sejam ministradas em segurança. Até o momento não há o ensino bem 308 
estabelecido este ensino híbrido, somente nos cursos de enfermagem e medicina. Item 10. 309 
Informes e deliberações relacionadas às comissões internas do CMB. Sobre a comissão de 310 
biossegurança a Prof. Elisabeth informou que a coleta de resíduos está sendo realizada por 311 
demanda. Assim, solicitou que quando alguém precisar de coleta basta fazer contato com ela 312 
para marcar a retirada. Sobre as lixeiras brancas que estão no CMB sugeriu que sejam colocadas 313 
uma em cada andar para coleta de luvas e máscaras. Avisou que o tapete da entrada está seco 314 
e que o pessoal da limpeza deve colocar água sanitária sempre, conforme instrução. O Prof. 315 
Ismar informou que vai pedir apoio a comissão de biossegurança para efetuar alguns 316 
procedimentos. A Prof. Elisabeth informou que fará uma reunião para resolver algumas 317 
pendências sobre a comissão e sobre o recadastramento, e se mostrou preocupada sobre o 318 
laboratório que o Prof. Felipe fará os exames de PCR. Também citou o laboratório da Prof. 319 
Patricia que disse ser NB3, pois precisa saber mais detalhes sobre esse laboratório. A Prof. 320 
Cláudia disse verificará com a Prof. Patricia, o motivo dela ter colocado como NB3. O Prof. Felipe 321 
respondendo à Prof. Elisabeth explicou que não irão trabalhar com vírus e nem cultura de células 322 
para justificar NB3, e que trabalharão criteriosamente dentro das normas de segurança. . Sobre 323 
o acompanhamento do GT-COVID-19-CMB, a Prof. Rita Cubel informou que os 324 
professores/estudantes de PG que necessitam realizar o trabalho presencial estão assinando 325 
um termo de responsabilidade para a direção do CMB. Sobre a CAL, o Prof. Pedro Paulo 326 
informou que não houve reunião, e que ele está resolvendo algumas pendências do CPA 327 
relativas ao ano de 2020. Destacou que está reformulando os instrumentos para modalidade 328 
remota para docentes e discentes referentes1.2020, e que 2.2020 será lançado mais adiante. 329 
Destacou que nesta data teve reunião com pessoal técnico administrativo que é responsável por 330 
fazer a parceria com a CPA para desenvolver os instrumentos para os servidores. Item 11. 331 
Moção de louvor ao Prof. Otílio Bastos. O presidente solicitou à Prof Claudia Uchoa que 332 
fizesse a leitura do texto da moção assim transcrito: “Moção de louvor da Plenária do Colegiado 333 
do Instituto Biomédico”. “A Plenária do Colegiado do instituto Biomédico (CMB) reunida em 334 
quinze de março de 2021, resolve por unanimidade aprovar a moção de louvor, indicada pela 335 
Prof. Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior, chefe do Departamento de Microbiologia e 336 
Parasitologia para o Prof. Otilio Machado Pereira Bastos (in memoriam) pela contribuição 337 
inestimável para com a Universidade Federal Fluminense, em especial para com o Instituto 338 
Biomédico, Instituto este que representou sua casa desde tenra idade. Sua dedicação, carisma, 339 
generosidade e empenho sempre promoveu o reconhecimento, a formação e crescimento dos 340 
estudantes e dos profissionais e o fortalecimento institucional. Niterói, 15 de março de 2021. 341 
Após leitura do texto da moção de Louvor proposto pela pela Prof. Cláudia, o Prof. Ismar colocou 342 



em votação, sendo aprovado por unanimidade. Item 12 Assuntos de Interesse Geral. A Prof. 343 
Cláudia pediu pra ficar registrado em ata o final da sua gestão e da Prof. Márica Pinto no dia 28 344 
de março de 2021. O Prof. Ismar informou que como houve desistência dos decanos no MIP, a 345 
Prof. Cláudia continua na chefia até a nova eleição. Por fim, a Prof. Cláudia declarou que já 346 
enviou e-mail a direção para consulta eleitoral. O Prof. Ismar perguntou se alguém mais gostaria 347 
falar e como não houve manifestação de nenhum membro, a reunião foi encerrada às 19:12 348 
horas, e para constar, eu, Luciana Sousa Coelho Marson, lavrei a presente ata que foi assinada 349 
por mim e pelo Sr. Presidente da reunião Prof. Ismar Araujo de Moraes. Aos quinze dias do mês 350 
de março do ano de dois mil e vinte e um. XXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXX. 351 
 352 
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 354 
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