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1    INTRODUÇÃO 

 
O Instituto Biomédico da UFF é uma unidade considerada plena desde a implantação do seu Curso 

de Biomedicina e vem desenvolvendo as suas funções baseadas no seu regimento interno publicado no 

Boletim de Serviço (BS) UFF nº188 de 02 de outubro de 1985, após aprovação pelo Conselho Universitário 

(CUV) em reunião de 25 de setembro de 1985. 

 

No ano de 2021, objeto desse Relatório de Gestão tivemos a fatalidade do óbito de nosso diretor o 

Prof. Otilio Machado Pereira Bastos vitimado por Covid-10 no dia 5 de março de 2021. Devido a esse 

problema de saúde, o Prof. Ismar Araújo de Moraes assumiu a direção a partir de 21 de fevereiro, data da 

internação do diretor, até ser nomeado diretor da Unidade pela PORTARIA DE PESSOAL/UFF Nº 35 de 

11 de março de 2021, publicada no DOU de 12/03/2021, indicativa da complementação do mandato de 04 

(quatro) anos iniciado pela Portaria nº 63.895 de 23/05/2019 e publicada no Diário Oficial da União de 

24/05/2019. 

 

A transparência das ações da direção era proposta da direção desde março de 2019 quando a dupla 

Otílio/Ismar assumiu a direção, e neste momento vimos apresentar o relatório da gestão do ano de 2021, 

entendendo ser um documento necessário para possíveis registros históricos,  assim como dar ciência à 

comunidade interna sobre os atos da gestão no exercício findo, uma atitude que se espera seja perpetuada 

e publicizada nos meios de comunicação da Unidade. 

 

Neste relatório pretendemos de modo resumido informar à comunidade as principais ações da 

direção da Unidade e de seu colegiado no ano de 2021, com especial detalhamento para as atitudes 

relacionadas com a Manutenção Predial, a aplicação dos recursos financeiros, a gestão de pessoas, assim e 

outros itens de interesse geral. 

 

 

2    COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO-CMB 
 

O Biomédico dispõe de um Colegiado como órgão máximo e composto pela direção e pelos 

representantes dos docentes, servidores técnico-administrativos e discentes vinculados à Unidade. O 

colegiado possui competência consultiva, normativa e deliberativa no encaminhamento das políticas de 

planejamento, administração e execução orçamentária, das atividades de gestão, ensino, pesquisa e 

extensão.  

O ano de 2021 marcou a transição do colegiado do Instituto que teve a prorrogação orientada por 

Resolução do CUV permitindo a extensão do Mandato até julho do ano corrente. 

 

Entre janeiro e junho de 2021 o colegiado da Unidade teve a composição informada no quadro 

abaixo. 

 

MEMBROS TITULARES SUPLENTES 

Christina Gaspar Villela Luciana Reis Malheiros 

Jurandyr de Abreu Câmara Filho Renato Luiz Silveira 

Viviane Alexandre Nunes Degani Simone Florim Da Silva 

D'Angelo Carlo Magliano, mat. SIAPE: Terezinha de Jesus Sirotheau Correa  

Fernanda Carla Ferreira de Brito Karen de Jesus Oliveira 

Elisabeth Maróstica Pedro Paulo da Silva Soares 

Mirtes Garcia Pereira Forte Regina Célia Cussa Kubrusly 

Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior Márcia Ribeiro Pinto da Silva 

Adriana de Abreu Correa Rita de Cássia Nasser Cubel Garcia 

Helena Rodrigues Lopes Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira 

Julia Viana Marques  Ana Beatriz Costa do Couto 

Laryssa Rocha Alves Vasconcelos Cristiano Santos de Oliveira 

André Victor Barboza  



  

Inobstante o processo de eleição e escolha dos membros do colegiado ter sido realizado dentro dos 

prazos que possibilitariam a homologação pelo CUV sem interrupção das reuniões do colegiado e a posse 

dos membros antes da data final da prorrogação, um problema administrativo na Secretaria Geral dos 

Conselhos fez atrasar a posse dos novos membros, que acabou por ocorrer em setembro de 2021, 

acarretando com isso a impossibilitando de ocorrência de reuniões nos meses de julho e agosto. 

 

A atual gestão para o biênio 2021/2023 foi homologada pela RESOLUÇÃO CUV/UFF Nº 045 

DE 01 DE SETEMBRO DE 2021 e a partir da homologação o colegiado que passou a gerir o Instituto 

Biomédico teve a composição apresentada no quadro abaixo. 

 

MEMBRO TITULAR MEMBRO SUPLENTE 

Christina Gaspar Villela Luciana Reis Malheiros 

Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior Patricia Riddell Millar Goulart 

Ricardo Luiz Dantas Machado Adriana de Abreu Correa 

Ana Maria Viana Pinto Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira 

Marco Aurélio Pereira Sampaio Simone Florim da Silva 

Viviane Alexandre Nunes Degani Carla Ferreira Farias Lancetta 

D´Angelo Carlo Magliano Terezinha de Jesus Sirotheau Corrêa 

Elisabeth Marostica Pedro Paulo da Silva Soares 

Fernanda Carla Ferreira de Brito Aline Araújo dos Santos Rabelo 

Regina Célia Cussa Kubrusly Nazareth de Novaes Rocha 

Luciana Sousa Coelho Marson André Victor Barboza 

Julia Viana Marques Ana Beatriz Costa do Couto 

Laryssa Rocha Alves Vasconcelos Cristiano Santos de Oliveira 

 

As Datas das reuniões de colegiado ocorridas no ano de 2021, conforme o calendário definido na 

última reunião do ano de 2020 e suas respectivas atas podem ser consultadas no quadro abaixo que dispõe 

dos links de acesso. 

 

 

Datas e Link para atas em reuniões de Colegiado do CMB em 2021 

 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

11/01 08/02 15/03 12/04 10/05 14/06 12/07 09/08 13/09 04/10 8/11 13/12 

 

A indisponibilidade do link de acesso indica a não ocorrência da reunião programada, todas elas 

por cancelamento e nenhuma por falta do quórum mínimo. Em janeiro o motivo do cancelamento foi o 

período de férias de muito dos membros e julho e agosto por atraso na homologação do novo colegiado 

pelo CUV. 

 

As reuniões mensais ocorreram após a convocação de seus membros efetivos e/ou suplentes pela 

presidência do colegiado na pessoa do diretor da Unidade e nas datas  preestabelecidas . Seguindo a tradição 

http://www.noticias.uff.br/bs/2021/09/170-21.pdf#page=33
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/09/170-21.pdf#page=33
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2021/03/Ata-Fevereiro-2021-Aprovadae-assinada.pdf
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2021/04/Ata-MAr%C3%A7o-2021-APROVADA-e-assinada.pdf
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2021/09/Ata-de-Abril-2021.pdf
http://biomedico.uff.br/ata-de-maio-2021-aprovada/
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2021/09/Ata-Aprovada-colegiado-14-junho-2021.pdf
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/01/Ata-de-setembro-2021.pdf
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2021/11/Ata-CMB-de-outubro-2021.pdf
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/01/Ata-novembro-2021-colegiado.pdf
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/03/Ata-de-Dezembro-2021.pdf


foram convidados os representantes dos colegiados de curso de pós-graduação e  a representante da 

Biblioteca do CMB. Em algumas situações foram convidados outros servidores da unidade ou da 

universidade para tecer esclarecimentos e/ou apresentar resultados de trabalhos conclusos em comissões 

designadas para cumprimento de determinadas tarefas no apoio às decisões do colegiado. 

 

As quatro principais ocorrências e deliberações nas reuniões do Colegiado do CMB em 2021 podem ser 

visualizadas no ANEXO 01 deste relatório. 

 

 

 

3    APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 

Anualmente, após ter sido informado o orçamento da Universidade definido pelo Governo Federal, 

os diretores da UFF se reúnem para apresentar ao pró-reitor de Planejamento (PROPLAN) a proposta de 

distribuição das verbas de Livre Ordenação e Capital, representando respectivamente as possibilidades de 

utilização de recursos para compras de materiais de consumo e bens de capitais considerados materiais 

permanentes. 

 

No ano de 2021 a verba destinada para o Instituto Biomédico foi de R$ 94.070,14 (noventa e quatro 

mil, setenta Reais e catorze centavos) para Livre Ordenação e R$ 12.195,00 (doze mil,  cento e noventa 

Reais e cinco centavos) para Capital.  Na reunião de 12 de abril de 2021 foi decidida a distribuição de 

recurso sendo destinado R$ 10.000,00 (dez mil Reais) para cada Departamento de Ensino e R$ 4.000,00 

(quatro mil Reais) para Coordenação de Biomedicina (MGB) sendo destinado R$ 60.070,14 (sessenta mil, 

setenta Reais e catorze centavos) para uso no interesse do coletivo do CMB.  

 

A verba de capital no valor de R$ 12.195,00 (doze mil, cento e noventa e cinco Reais) foi destinada 

a compra de materiais permanentes, e na data de fechamento do exercício financeiro considerado na nossa 

unidade como sendo o dia 9 de dezembro de 2021, os recursos encontravam-se na situação explicitada no 

quadro abaixo. 

 

2021 

Distribuição da Verba de Capital 

Situação em 9/12/2021 

 
Recurso 

Disponibilizado 

Pedidos no 

Sistema 
Cancelamento Recebimento 

Pendente de 

entrega 

CMB R$ 12.195,00 R$ 12.184,20 R$ 0,00 R$ 2.992,20 R$ 9.202,80 

 

 Foram executados os pedidos de 2 (dois) notebooks, 2 (duas) cadeiras tipo diretor, 1 (uma) caixa 

de som amplificada e 1 (uma) tela retrátil para projeção. 

 

No exercício de 2021 foi feita a distribuição da verba de Livre ordenação, beneficiando os três 

departamentos de ensino e a coordenação de curso de graduação em Biomedicina.  

 

O quadro seguir demonstra o quantitativo distribuído para os setores do Instituto Biomédico.  

 

2021 

Distribuição da Verba de Livre Ordenação 

CMB MFL MIP MMO MGB Total 

R$ 60.070,14 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 10.000 R$ 4.000 R$ 94.070,14 

 

Seguindo a orientação, os departamentos realizaram seus pedidos no Sistema SIACOMPRAS e 

após a moderação da direção os pedidos foram feitos dentro do tempo estabelecido definido pela PROAD 

como sendo o final de outubro daquele ano corrente. 



O quadro a seguir demonstra a situação observada na ocasião do fechamento das contas em 

09/12/2021, considerando os pedidos efetuados no sistema SiaCompras  que foram cancelados, recebidos 

e ou se encontravam pendentes.  

 

2021 

Verba de Livre Ordenação 

Situação em 9/12/2021 

Setor 
Recursos 

Disponibilizados 

Pedidos no 

Sistema 
Cancelamento Recebimento 

Pendente de 

entrega 

CMB no 

SiaCompras 
R$ 52.070,14 R$ 68.757,26 R$ 4.669,71 R$ 23.249,15 R$ 40.838,40 

CMB por 

Cartão 
R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00 R$ 0,00 

MFL R$ 10.000 R$ 10.013,78 0 R$ 8.098,55 R$ 1.915,23 

MIP R$ 10.000 R$ 14.264,08 R$ 5.463,91 R$ 7.812,87 R$ 987,30 

MMO R$ 10.000 R$ 9.762,36 R$ 922,26 R$ 8.203,33 R$ 636,77 

MGB R$ 4.000 R$ 2.985,70 R$ 41,90 R$ 2.877,83 R$ 65,97 

Total R$ 94.070,14 R$ 105.783,18 R$ 11.097,78 R$ 58.241,73 R$ 44.443,67 

 

No ano de 2021 foram destinados ao Instituto Biomédico um montante de R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais) para uso na aquisição de materiais de consumo para realização de aulas práticas. A verba foi 

distribuída conforme abaixo.  

 

2021 

Distribuição da Verba de Aulas práticas 

CMB MFL MIP MMO MGB Total 

- R$ 3.000 R$ 22.000 R$ 15.000 - R$ 40.000,00 

 

No fechamento do exercício de 2021 em  9 de dezembro, a situação relativa aos valores destinados 

para aquisição de materiais de aulas práticas  relativa aos  pedidos efetuados no sistema SIACompras que 

foram cancelados, recebidos e pendentes de entrega estão demonstrados no quadro a seguir. 

 

2021 

Verba de Aulas práticas 

Situação em 9/12/2021 

Setor 
Recursos 

Disponibilizados 

Pedidos no 

Sistema 
Cancelamento Recebimento 

Pendente de 

entrega 

CMB R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

MFL R$ 3.000,00 R$ 3.672,05 R$ 218,00 R$ 3.454,05 R$ 0,00 

MIP R$ 22.000,00 R$ 24.116,15 R$ 0,00 R$ 14.205,44 R$ 9.910,71 

MMO R$ 15.000,00 R$ 14.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.790,00 

MGB R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Total R$ 40.000,00 R$ 42.578,20 R$ 218,00 R$ 17.659,49 R$ 24.700,71 



 

4    GESTÃO DE PESSOAS 
 

O Instituto Biomédico tinha ao final do exercício de 2021 um total de 137 servidores no seu quadro 

de docentes  e de técnicos-administrativos. A lotação deles pode ser visualizada no quadro abaixo. 

SETOR DE LOTAÇÃO Docentes 
Técnicos 

administrativos 
TOTAL 

MFL 21 12 33 

MIP 30 17 47  

MMO 33 7 40  

CMB 05 12 17 

TOTAL 89 48 137 

 

A gestão de pessoas deve ser feita com base nas regras da PROGEPE-UFF que indica regras a 

serem cumpridas pelos servidos sob sua chefia mediata ou imediata.  

 

O ano de 2021 foi um ano atípico haja vista o curso da pandemia de Covid-19, o que fez com que 

a maior parte das atividades de docentes e técnicos administrativos fosse feita de modo remoto, no entanto 

sob regras que vieram sendo alteradas desde março de 2020 quando se instalou o problema de ordem 

sanitária em nível mundial. 

 

Duas condições permaneceram no ano de 2021 relativo aos servidores do quadro de técnicos 

administrativos (TAE) até o mês de junho: a necessidade de apresentação de plano de trabalho mensal e 

registro de pedido de homologação do ponto no sistema VELTI a ser considerado pela chefia imediata, e a 

assinatura da folha de ponto.  A partir do mês de junho tornou-se desnecessária a assinatura do ponto em 

folha de papel em separado.  No caso do corpo docente, foi exigida apenas a apresentação do plano de 

trabalho mensal. 

 

Relativo ao papel do diretor, enquanto chefe imediato dos 17 (dezessete) servidores (conforme o 

quadro apresentado acima) e 3 (três) docentes chefes de departamento, os procedimentos administrativos 

necessários foram adotados. Neste aspecto foi feita a homologação do ponto de todos os TAE seguida do 

arquivamento de suas folhas de ponto em pasta própria, assim como dos planos mensais enviados. 

  

 

 

5    ATOS ADMINISTRATIVOS 

 
Cabe à Direção da Unidade a publicação de atos normativos na forma de Resoluções e 

Determinações de Serviço para atender demandas especificas previstas no regimento Geral da UFF ou para 

atender demandas surgidas em discussão e orientadas pelo colegiado da unidade.  

 

No ano de 2021, seguindo uma demanda surgida em 2020 que indicava a necessidade de definição 

de critérios únicos para serem utilizados pelas Comissões Departamentais para Avaliação da progressão e 

promoção de docentes dos níveis “Assistente” e “Adjunto” no Instituto Biomédico, foi aprovada e 

publicada a Resolução CMB N.º 01/2021, de 13 de Setembro de 2021.  

 

Destaca-se no exercício de 2021 a conclusão do Plano de Desenvolvimento da Unidade que foi 

preparado por comissão especial designada para esse fim e aprovada na reunião do colegiado de 

14/06/2021. Apesar de ter sido concluído em 2021, haja vista a necessidade de submissão à PROPLAN 

para verificação da adequação do plano,  sua publicação só veio ocorrer com a publicação da RESOLUÇÃO 

CMB N.º 01/2022, de 03 de janeiro de 2022.  

  

http://www.noticias.uff.br/bs/2021/09/175-21.pdf#page=50
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/01/08-22.pdf#page=44
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/01/08-22.pdf#page=44


No ano objeto desse relatório de Gestão foram publicadas 19 (dezenove)  Determinações de Serviço  

para designação de servidores para atendimento de tarefas específicas decididas em reuniões de colegiado 

do CMB ou por orientação da direção para atendimento de demandas no âmbito de suas  atribuições.  

 

A relação das DTSs publicadas pela direção do Instituto Biomédico e seus respectivos links de 

acesso estão no ANEXO 02 do presente relatório 

  

Também cabe à direção da Unidade o preparo e encaminhamento de ofícios com objetivos 

específicos e visando atender as demandas surgidas nas diversas atividades que são de sua atribuição. O 

quadro abaixo traz informações relativas aos 67 (sessenta) ofícios emitidos no ano de 2021. 

 

A relação dos ofícios emitidos pela Direção do Instituto Biomédico com sua identificação de 

número e data, do assunto tratado e destino dado estão no ANEXO 03 do presente relatório de gestão. No 

intuito de identificar os destinos dos ofícios e verificar se houve atendimento às solicitações neles contidas, 

foi preparado o quadro que segue, considerando a data de 31 de dezembro de 2021. 

 

 

2021 

Destinação e atendimento às solicitações apresentadas 

Situação em 31/12/2021 

 

DESTINO DOS OFÍCIOS 
Atendimento 

SIM 

Atendimento 

NÃO 
Total %Atendido 

CTSL/SOMA 4 0 4 100,0 

GAB/GAR 7 0 7 100,0 

MIP, MFL, MMO, MGB 8 0 8 100,0 

PROGEPE/PROPLAN 2 0 2 100,0 

PROTOCOLO 3 0 3 100,0 

SAEP 7 8 15 46,7 

SOMA 4 18 22 18,2 

SOMA/SAEP 1 5 6 16,7 

TOTAL 36 31 67 53,7 

 

Outra atividade inerente à direção da Unidade é a participação em reuniões do Conselho 

Universitário e  reuniões convocadas pelo Gabinete do Reitor. Além disso, ocorrem reuniões onde a 

participação do diretor se faz necessária por tratar de assuntos que são do interesse da unidade, além de 

outras para representação da Unidade no cenário da Universidade. As reuniões, todas online, em que houve 

participação da direção como representante dos interesses da unidade estão elencadas no quadro que segue. 

 

2021 

Participações da direção do CMB em reuniões e  eventos 

Tipificação da  Reunião Total 

Fórum de diretores da UFF 13 

Conselho Universitário (CUV) 08 

GT-Infraestrutura-UFF 05 

Chefias de departamento do CMB 06 

Gabinete do reitor 04 

Pro-reitorias 04 

Colegiado da Unidade CMB  09 

Comissões do CMB por meio de convite 04 

Outros tipos de reunião 05 

Representação do CMB em Eventos online 07 



 

No que se refere aos 23(vinte e três) ofícios recebidos no  Ano de 2021, cabe ressaltar que  todos 

tiveram respostas na forma de ofício-reposta ou com a adoção dos procedimentos solicitados, sendo os 

ofícios, quando pertinente, levados ao conhecimento do plenário do Colegiado. 

  

O exercício da direção de Unidade requer do seu dirigente a emissão de vários documentos na 

forma de autorização de entrada de pessoas e veículos, autorização de saída de bens, termo de anuência ou 

outorga em projetos, declarações para variados efeitos especiais,  entre outros. O quadro a seguir  demonstra 

a relação de documento que foram emitidos e assinados pela direção no ano de 2021. 

 

 2021 

Outros documentos emitidos pela Direção da Unidade 

Tipo de documento Total 

Autorização de Acessos de pessoas e veículos no CMB 124 

Termos de Anuência ou Outorga em Projetos de Pesquisas 122 

Termos de compromisso FAPERJ 22 

Autorização de retirada de Bens do CMB 09 

Declarações para fins especiais 29 

 

  

6     MANUTENÇÃO e SEGURANÇA PREDIAL  
 

O Instituto Biomédico conta com 5 (cinco) Blocos, nominados de A a E, tendo o seu Bloco A um 

prédio antigo a ele anexado. 

 

Conforme discriminado no ANEXO 04 deste relatório de gestão, o Instituto dispõe de diversas 

áreas com diferentes níveis de complexidade para sua manutenção. São elas: salas de aula,  auditórios, 

biblioteca, salas de professores, salas de uso geral, secretarias (direção, graduação e pós-graduação), 

laboratórios de ensino, laboratórios de pesquisa, consultórios médicos, banheiros, almoxarifados, biotérios, 

cantina, copas, depósito de material químico e biológico para descarte e área de convivência.  

  

A  manutenção predial é a que mais requer envolvimento da direção na busca de soluções para 

manter a sua usabilidade, sem detrimento das questões de segurança para seus usuários, notadamente os 

corpos docente e discente, técnicos-administrativos além dos colaboradores das empresas de serviços 

terceirizados de limpeza, portaria, zeladoria, de segurança além do pessoal que presta serviço ao 

permissionário da cantina. 

 

Contamos com mão de obra terceirizada durante todo ano de 2021 assim representada: 

 

2021 

Serviços Terceirizados no Biomédico em 2021 

Serviço 

Terceirizado 
Empresa Responsável 

Nº de 

colaboradores 

Vigilância Hércules Vigilância e Segurança LTDA 04 

Zeladoria Plataforma Terceirização de Serviços Eirelli 02 

Portaria Plataforma Terceirização de Serviços Eirelli  9 

Limpeza Rio Minas Terceirização e Administração de Serviços Ltda 12 

 

 Abaixo enumeramos algumas das intervenções relacionadas com a manutenção preventiva ou 

corretiva na edificação ou  bens móveis da Unidade, além e outras atitudes relacionados com a segurança 

física ou sanitária dos usuários do Instituto Biomédico realizados durante o ano de 2021 

 

1. Troca de 10 portas  (Terceiro andar -  Multidisciplinar do MIP, secretaria do MIP, sala de pós-

graduandos do MIP, salas de aula 1, 2, 3 e 4.;  Segundo Andar -  Gabinete da direção;  Primeiro 

andar -  Sala de  informática e almoxarifado próximo à copa. 

2. Reforma de assentos de longarinas do corredor do Bloco A. 



3. Recuperação do espaço da lixeira do Bloco E  para destinação do Lixo biológico gerado na 

edificação.  

4. Disponibilização de lixeiras para lixo comum e biológico (identificadas para  uso correto). 

5. Iniciado processo de melhoria na organização da área de estoque de formol do Bloco D. 

6. Feita a cobertura da laje do Anatômico que historicamente causava danos estruturais. 

7. Impermeabilização e recuperação externa da cisterna do Bloco A. 

8. Concentração de esforços da direção do CMB junto ao Reitor, PROGRAD, Coordenação do 

MGM, Faculdade de Medicina para permitir o retorno com atividades práticas na ocasião do 

retorno presencial em aulas práticas no 2º semestre de  2021. 

9. Iniciados os reparos estruturais e dos  exaustores, ventiladores e outros nos Laboratórios de 

Ensino do Bloco D (Anatômico). 

10. Programação  e realização de limpeza de todas as caixas d'água e cisternas da Unidade com 

manutenção e obtenção do certificado de potabilidade da água de consumo conforme a legislação 

sanitária. 

11. Mantido controle de roedores conforme a legislação sanitária. 

12. Limpeza de áreas externas do CMB – Capina e poda de plantas. 

13. Aquisição de placas de acrílico para possibilitar o aumento do nº de o número de alunos em  

Laboratório de ensino na condição requerida de distanciamento social. 

14. Início do processo de vistorias de modo a garantir o uso de gás (GLP) em modo seguro nos 

Blocos A e E com realização de teste de estanqueidade e Licitação em caráter emergencial junto a 

PROAD. 

15. Substituição da porta da cisterna do Bloco D para segurança sanitária da água de consumo 

16. Reparo do calçamento da entrada do Estacionamento. 

17. Requerimento de visitas técnicas pela SAEP para  avaliação das rachaduras por engenheiro e para 

redimensionamento elétricos dos laboratórios do Bloco E. 

18. Plantas de sinalização do Bloco A  com vistas a proteção contra a Covid-19 por engenheiros d 

SAEP. 

19. Avaliação, troca e recarga de extintores segundo as normas técnicas. 

20. Providências quanto aos reparos necessários de equipamentos,  instalações elétricas, hidráulicas e 

sistema de ar-condicionado, todos  necessários para o bom funcionamento da Unidade. 

21. Início da preparação do Laboratório de inclusão digital do CMB 

22. Desfazimento de bens inservíveis (mobiliários, equipamentos de informática ou não). 

23. Preparo das salas com distanciamento de cadeiras para realização de concursos e possível retorno 

de aulas presenciais na Unidade 

24. Serviço de higienização por quaternário de amônio para controle de fungos nas instalações 

durante o período de atividades remotas  

25. Revisão periódica dos equipamentos ópticos (microscópios)  e  projetores. 

26. Pedido de emenda parlamentar encaminhado para o Gabinete do Deputado Federal  Chico 

D’Ângelo no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil Reais) sendo 200.000,00 

(duzentos mil Reais)  de capital e 150.000,00 (cento e cinquenta mil Reais) de material de 

consumo e serviços. 

27. Aprovação do Termo de Responsabilidade proposto para servidores e alunos de graduação e pós-

graduação envolvidos em atividades de pesquisas conforme Instrução da  PROPPI.  

28. Aprovação do Termo de Responsabilidade proposto para servidores e alunos de graduação e pós-

graduação envolvidos em atividades de Ensino e Monitoria conforme Instrução da PROGRAD. 

29. Seleção de mestrado presencial com garantias de distanciamento social, oferecimento de insumos 

básicos de higiene e  sinalização dos espaços conforme o Plano de Contingência  do CMB. 

30. Fornecimento de Máscaras, álcool 70º em líquido ou gel, sabão líquido, água sanitária e papel 

toalha como reforço para proteção à Covid-19 seguindo orientação e envio de material pela 

reitoria da UFF. 

31. Organização do estoque de materiais de consumo relacionados a Covid-19 dentro das normas 

técnicas. 

32. Início do levantamento dos materiais de diversas naturezas, equipamentos, ferramentas e outros 

disponíveis nos almoxarifados do Biomédico. 

33. Organização das chaves dos blocos para controle interno e maior segurança . 

34. Início do controle por meio de Mapas Mensais do CMB relativos aos Produtos Químicos 

Controlados (PQC) pela Polícia Federal 



 

O ANEXO 05 desse relatório de gestão mostra por meio de fotografias algumas das intervenções 

realizadas na infraestrutura da Unidade durante o exercício de 2021. 

 

 

7    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O  ano de 2021 não foi um ano que pudesse trazer facilidades para a administração do Instituto 

Biomédico. Inobstante os recursos escassos destinado às Universidades Públicas Brasileiras pelo Governo 

federal, vivemos momentos difíceis sob o ponto de vista sanitário, haja vista a pandemia de Covis-19 que 

atravessamos e que ceifou a vida de muitos, inclusive a do nosso diretor, nosso querido “Otilinho”. 

Coube a direção da Unidade, com apoio do seu colegiado, chefias de departamentos e servidores 

lotados na secretaria do Biomédico ou nos departamentos, a condução das  atividades que agora 

apresentamos, ora remotas, e ora presenciais, mas sempre  de modo minimamente seguro. 

Nenhum relatório de gestão conteria informações sobre tantas atividades em momentos tão difíceis, 

se não fossem os esforços que se iniciam no Gabinete da Universidade, seja na pessoa do reitor, ou de seus 

assessores diretos, dos pró-reitores, superintendentes, coordenadores, diretores e chefes de divisão, 

terceirizados relacionados com a limpeza, zeladoria, manutenção, portaria e até mesmo os  permissionários 

da cantina que nos serviu.  

A todos esses  gestores e a todos  família Biomédico, declaramos os mais sinceros agradecimentos. 

Fica a certeza que sempre caminharemos em clima de cooperação, de respeito mútuo, de amizade e com 

espírito elevado, para no dia a dia, continuar construindo um espaço de convivência saudável e agradável 

na nossa Unidade, que colabore para servir aos propósitos da nossa Universidade Federal Fluminense que 

dispõe de missão, visão e valores de grande importância para nossa sociedade. 
Missão 

Promover, de forma integrada, a produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural, e a 

formação de um cidadão imbuído de valores éticos que, com competência técnica, contribua para o desenvolvimento 

autossustentado do Brasil, com responsabilidade social. 

Visão 

A UFF será reconhecida, nacional e internacionalmente, pela excelência dos seus cursos e de sua produção científica e pelo 

impacto social das suas atividades. 

Valores 

Ética, Integridade e Transparência; Equidade; Excelência Institucional; Responsabilidade Social. 

 

 

 

 

Prof. Ismar Araújo de Moraes.  

 Diretor do Instituto Biomédico 

Aprovado na IV  Reunião Ordinária do Colegiado do CMB em 11 de Abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8    ANEXOS-  RELATÓRIO DE GESTÃO DO CMB-2021 

 
 

ANEXO 01 – Principais Ocorrências e Deliberações em Reuniões do  Colegiado do CMB em 2021. 

 

08.02.2021 

▪ Apresentação de projeto para o  retorno presencial em aulas práticas do Prof. Rodrigo Mota do 

MMO com decisão para apresentação no nível do MMO e em seguida À direção e ao colegiado. 

▪ Informação sobre o controle feito pela direção para rastreamento e identificação do solicitante do 

material que for planejado, pedido e recebido no CMB 

▪ Ressaltada a importância do preparo e envio dos planos mensais para as chefias imediatas 

conforme instrução da PROGEPE 

▪ Informações sobre a ocorrência em breve de  processos seletivos para  Programa de Ciências 

Biomédicas e  PPGMPA e da abertura de  concurso para a disciplina de  bacteriologia do MIP. 

 

 

15.03.2021 

▪ Apresentação da Comissão encarregada da Organização do ECIB-2021 pela Prof. Gina Peres 

quanto às atividades propostas para o evento a ocorrer em junho sendo o homenageado o Prof. 

Otilio Machado Pereira Bastos .  

▪ Aprovação da proposta de Criação de uma comissão para Consolidação dos regimentos internos 

MIP, MMO, MFL, Unidade e Colegiado do CMB 

▪ Aprovação da Comissão Eleitoral para processo de escolha dos membros do colegiado para a 

gestão 2021-2023 tendo a Profª. Alynne Barbosa como presidente  

▪ Aprovação Moção de louvor ao Prof. Otílio Bastos, proposta pela Prof.ª  Claudia Uchoa 

 

 

 

12.04.2021 

▪ Apresentação das regras que serão seguidas no  Processo Eleitoral para Membros do Colegiado 

do CMB pela Prof.ª Alynne Barbosa que ocorrerá de modo online pelo sistema Helios Voting. 

▪ Informação sobre os recursos financeiros disponibilizados pela PROPLAN no valor total de 

R$94.074,14 (noveta e quatro reais e catorze centavos) para Livre Ordenação e  R$ 12.000,00 

(doze mil Reais) para capital, sendo destinados  R$ 10.000,00 (dez mil Reais)  para cada 

departamento e R$ 4 .000,00 (quatro mil Reais) para a coordenação do curso de Biomedicina. 

▪ Informação quanto a publicação da  DTS CMB nº 07 de 18.03.2021 154 referente Comissão 

análise de revisão e proposição dos regimentos de unidade, do colegiado e departamentos do 

Instituto Biomédico. 

▪ Informação quanto a ocorrência do IX Curso de Microbiologia e Parasitologia Aplicadas 

oferecido pelo departamento MIP e PPGMPA no mês de maio de 2021. 

 

 

10.05.2021 

▪ Informação sobre as eleições para as cinco Câmaras Superiores da UFF ( Legislação e Normas-

CLN, Orçamento e Finanças-COF, Assuntos estudantis-CAE, Assuntos administrativos-CAD, 

Assuntos educacionais, culturais e de integração  comunitária-CAECIC, sendo o diretor do CMB  

eleito membro da CAECIC. 

▪ Informação sobre a aprovação no CUV de uma  moção para o Prof. Otílio Machado com medalha 

honorífica póstuma. 

▪ Informação sobre visita de coordenador da Soma (Júlio Rogério) onde foi apresentado um 

relatório com 128 itens demandados pelo CMB. 

▪ Informação sobre a ocorrência de seleção de mestrado para o PPGMPA 

 

 



14.06.2021 

▪ Apresentação dos trabalhos de conclusão da Comissão do Plano de desenvolvimento da Unidade 

Instituto Biomédico (PDU) pelo presidente Prof. Ronald Marques. 

▪ Informação quanto ao sucesso de ECIB recentemente ocorrido assim como do o 1º Fórum de  

Discussão do Curso de Biomedicina. 

▪ agradecimento aos arquitetos Sr. Otávio Souza e Sr. Davi Raeder  pelo trabalho de preparo de 

plantas de engenharia arquitetura para o Biomédico. 

▪ Informação sobre a candidatura dos servidores  Luciana Marson e  André Victor como 

representantes dos TAE do CMB. 

 

 

 

13.09.2021 

▪ Posse da nova composição do Colegiado do CMB para o período 2021 a 2023. 

▪ Aprovação do PDU -Plano de Desenvolvimento da Unidade Instituto Biomédico. 

▪ Aprovação da comissão eleitoral para eleição do PPGMPA 

▪ Aprovação da Minuta de resolução 01/2021  do CMB sobre critérios unificados para as 

comissões de avaliação de progressão de  promoção de docentes do CMB. 

 

 

 

04.10.2021 

▪ Estabelecidas as regras para o retorno das atividades de ensino e pesquisa em modo híbrido 

▪ Analisada a Solicitação do MIP para montagem de biotério em área devolvida pelo Instituto de 

Biologia com criação de grupo destinado a apresentar parecer para o colegiado. 

▪ Aprovada a proposta de cessão dos espaços das colunas 03 e 09 do Bloco E para os professores 

usuários do andar seguida do informe à direção da Unidade. 

▪ Aprovação do Aditivo do Projeto do Prof. Walter Lilenbaum - Processo nº 277 

23069.151217/2019-14 no valor de R$100.000,00(cem mil Reais) 

 

08.11.2021 

▪ Homologação da eleição para coordenador e vice coordenador do PPGMPA. 

▪ Aprovação da criação de Comissão Especial para promoção para a Classe E - Professor Titular de 

carreira dos Professores Renato Luiz Silveira e Ellen Cortez Contreiras.  

▪ Aprovação da oferta de disciplinas em modo híbrido no CMB. 

▪ Aprovação da remoção da Prof.ª Tatiana Xavier de Castro, mat. SIAPE 258116 e do TAE 

Jeuzadaque Ferreira Francisco, mat. SIAPE 304426 para o MIP. 

 

 

13.12.2021 

▪ Aprovação das Regras Gerais para o acesso de pessoas e veículos nas edificações ou 

estacionamento do CMB e estratégias para obtenção do certificado de vacinação contra a 

COVID-19 exigido por resolução do CUV. 

▪ Aprovação Calendário de reuniões do colegiado em 2022. 

▪ Divulgação de premiações e honrarias para os professores do Biomédico: prêmio Excelência em 

docência em 2021 com indicação do CMB para o Prof. D’Angelo Carlo Magliano ; Prêmio 

Excelência na área de pesquisa para o Prof. Ricardo Machado e premiações para os professores 

Maurício Chagas, a Adriana Pitella, Júlia Albuquerque, Isabel Davi, Marcelo Cosenza, Daniela 

Lellis e Danuza Pinheiro. E moções de aplausos para os professores Fábio Ascoli, e Andreia Batista 

da Câmara de Niterói. 

▪ Designação da Prof. Elisabeth Maróstica para gerir a questão dos químicos sob contole da  Polícia 

Federal utilizados no CMB. 

 

 



ANEXO 02 – Determinações de Serviço- DTS  publicadas pela direção do Instituto Biomédico em 

2021 com links de acesso. 

 

Nº E DATA DA 

DTS 
EMENTA LINK DE ACESSO 

Nº 19 de 

09/12/2021 

Altera a composição da comissão para análise, revisão e 

proposição dos regimentos da unidade, do colegiado e dos 

departamentos do Instituto Biomédico. 

ACESSE O BS AQUI 

Nº 18 de 

29/11/2021 

Designa a representação discente na Comissão de Avaliação 

Local do Instituto Biomédico (CAL-CMB). 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 17 de 

16/11/2021 

Comissão para identificação e proposição 

de espaço no CMB para uso como biotério de camundongos. 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 16 de 

25/10/2021 

Comissão de Avaliação Local do 

Instituto Biomédico (CAL-CMB). 
ACESSE O BS AQUI 

15 de 

28/09/2021 

Institui a Comissão para acompanhamento e apoio à gestão 

do Plano de Desenvolvimento da Unidade do Instituto 

Biomédico (PDU-CMB). 

ACESSE O BS AQUI 

Nº 14 de 

28/09/2021 

Comissão de Avaliação Local do 

Instituto Biomédico (CAL-CMB). 
ACESSE O BS AQUI 

13 de 

23/08/2021 

Designa a comissão local com a responsabilidade pela 

organização e execução das atividades relacionadas à 

primeira etapa da XXIII Semana de Monitoria cabe à 

Direção da Unidade. 

ACESSE O BS AQUI 

Nº 12 de 

03/08/2021 

Designa coordenador local das 

atividades da Agenda Acadêmica/SNCT 2021. 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 11 de 

03/08/2021 

Institui a comissão eleitoral local 

(CEL) para a organização do processo de 

consulta para escolha de Coordenador e ViceCoordenador 

do Programa de Pós-Graduação 

em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas na 

Unidade Instituto Biomédico. 

ACESSE O BS AQUI 

Nº 10 de 

16/04/2021 

Designa servidora para atuar como Assessora Especial da 

Direção do Instituto Biomédico 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 09 de 

15/04/2021 

Institui a comissão local para a organização do processo de 

consulta para escolha de membros do Colegiado da Unidade 

Instituto Biomédico 

ACESSE O BS AQUI 

Nº 08 de 

15/04/2021 

Altera a composição da comissão para análise, revisão e 

proposição dos regimentos da unidade, do colegiado e dos 

departamentos do Instituto Biomédico. 

ACESSE O BS AQUI 

Nº 07 de 

18/03/2021 

Institui a comissão para análise, revisão e proposição dos 

regimentos da unidade, do colegiado e dos departamentos do 

Instituto Biomédico. 

ACESSE O BS AQUI 

http://www.noticias.uff.br/bs/2021/12/227-21.pdf#page=08
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/12/221-21.pdf#page=8
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/11/211-21%20RETIFICADO.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/10/198-21.pdf#page=8
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/09/183-21.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/09/182-21.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/08/158-21.pdf#page=11
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/08/146-21.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/08/144-21.pdf#page=9
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/04/71-21.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/04/70-21.pdf#page=12
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/04/70-21.pdf#page=11
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/03/52-21.pdf#page=8


Nº 06 de 

18/03/2021 

Institui a nova comissão para elaboração do Plano de 

Desenvolvimento da Unidade do Instituto Biomédico (PDU-

CMB). 

ACESSE O BS AQUI 

Nº 05 de 

15/03/2021 

Reinstalação de sindicância e manutenção de comissão para 

processá-la. 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 04 de 

03/03/2021 

Representantes discentes na Comissão Organizadora do XIX 

Encontro Científico do Instituto Biomédico 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 03 de 

03/03/2021 

Comissão Organizadora do XIX Encontro Científico do 

Instituto Biomédico 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 02 de 

24/02/2021 

Inclui membros na Comissão Eleitoral do Instituto 

Biomédico 
ACESSE O BS AQUI 

Nº 01 de 

10/02/2021 
Institui a Comissão Eleitoral do Instituto Biomédico. ACESSE O BS AQUI 

 

  

http://www.noticias.uff.br/bs/2021/03/52-21.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/03/49-21.pdf#page=8
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/03/41-21.pdf#page=8
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/03/41-21.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/02/36-21%20RETIFICADO.pdf#page=7
http://www.noticias.uff.br/bs/2021/02/30-21.pdf#page=11


ANEXO 03 - Relação dos ofícios emitidos pela Direção do Instituto Biomédico no ano de 2021 

considerando a identificação de número e data, o  assunto tratado e o seu  destino.  

 

Identificação dos Ofícios 

Nº e DATA 
ASSUNTO DESTINO 

Ofício CMB Nº 01/2021 de 

08 de março de 2021. 
Designação de nova direção para o Instituto Biomédico  GABINETE 

Ofício CMB Nº 02/2021 de 

10 de março de 2021. 

Designação de professor para assumir chefia de 

departamento 
GABINETE 

Ofício CMB Nº 03/2021 de 

10 de março de 2021 

Contratação de empresa para manutenção de equipamentos 

hidráulicos 
MMO 

Ofício CMB Nº 04/2021 de 

11 de março de 2021 

Designação de professor para assumir chefia de 

departamento 
GABINETE 

Ofício CMB Nº 05/2021 de 

19 de março de 2021. 
Projeto de prevenção contra incêndios – Bloco E. SAEP 

Ofício CMB Nº 06/2021de 

24 de março de 2021. 

Encaminha Plano de Aplicação de Recursos Financeiros do 

CMB em 2021. 
PROPLAN 

Ofício CMB Nº 07/2021 de 

9 de abril de 2021. 

Projeto de reforma de telhado – Anexo do Bloco A – Prédio 

Central. 
SAEP 

Ofício CMB Nº 08/2021 de 

13 de abril de 2021. 

Resposta ao Ofício no 07/2021/CMB/MIP/UFF de 12 de 

abril de 2021. 
MIP 

Ofício CMB Nº 09/2021 de 

16 de abril de 2021. 
Reposição de servidores em vagas de aposentadoria. PROGEPE 

Ofício CMB Nº 10/2021 de 

19 de abril de 2021. 
Análise tubulação de esgoto de espaços de Esterilização SAEP 

Ofício CMB Nº 11/2021 de 

30 de abril de 2021. 

Análise de rachadura na parede da sala 518 do Bloco E do 

CMB 
SAEP 

Ofício CMB Nº 12/2021 de 

06 de maio de 2021. 
Projetos em andamento relacionados ao Instituto Biomédico. SAEP 

Ofício CMB Nº 13/2021 de 

06 de maio de 2021. 

Urgência na Avaliação e condução de projeto de reparos no 

revestimento externo do Bloco E -CMB 
SAEP 

Ofício CMB Nº 14/2021 de 

12 de maio de 2021. 

Encaminha Planilha com informações sobre o Instituto 

Biomédico relativas ao CENSUP. 
PROPLAN 

Ofício CMB Nº 15/2021 de 

18 de maio de 2021. 

Encaminha Plano de contingências para realização de 

concurso público. 
CEPEX 

Ofício CMB Nº 16/2021 de 

20 de maio de 2021. 

Encaminha Plano de contingências para realização de 

concurso público CMB 

PROTOCOL

O/CPD 

Ofício CMB Nº 17/2021 de 

27 de maio de 2021 

Solicita autorização de continuidade de trabalhos de 

servidores em elaboração de plantas para fins de sinalização 

predial. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 18/2021 de 

01 de junho de 2021. 

Encaminha Novo Plano de contingências para realização de 

concurso público MIP-CMB 

PROTOCOL

O/CPD 

Ofício CMB Nº 19/2021 de 

01 de junho de 2021. 
Doação de equipamentos da Fiocruz GABINETE 

Ofício CMB Nº 20/2021 de 

01 de junho de 2021. 

Solicita informações sobre trabalho realizado para fins de 

planejamento administrativo. 
MIP 

Ofício CMB Nº 21/2021 de 

24 de junho de 2021. 
Solicitação de abertura de processo 

PROTOCOL

O/CUV 

Ofício CMB Nº 22/2021 de 

24 de junho de 2021. 

Encaminha documentação relativa ao processo de consulta 

para escolha de representantes docentes para compor o 

Colegiado de Unidade do Instituto Biomédico - GESTÃO 

2021-2023 

SGCS 



Ofício CMB Nº 23/2021 de 

02 de julho de 2021 de 5 de 

julho de 2021. 

Instalação de divisória e serviço de eletricista na sala 402 do 

Bloco A- Anexo. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 24/2021 - 

cancelado 
Cancelado - 

Ofício CMB Nº 25/2021 5 

de julho de 2021. 

Solicita descupinização de cadeiras/poltronas do auditório 

do Bloco A 
SOMA 

Ofício CMB Nº 26/2021 05 

de julho de 2021. 

Ratifica o ofício no 26/2020/SCMB/CMB/UFF de 20 de 

julho de 2020 que solicita descupinização de portas 
SOMA 

Ofício CMB Nº 27/2021 de 

05 de julho de 2021. 

Ratifica o ofício no 26/2020/SCMB/CMB/UFF de 20 de 

julho de 2020 que solicita substituição de portas no Bloco A. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 28/2021 de 

05 de julho de 2021. 

Reorientação da disponibilidade de porteiro no Bloco B – 

Setor DST. 
MIP 

Ofício CMB Nº 29/2021 de 

08 de julho de 2021. 

Solicitação de adequação da rede elétrica às normas vigentes 

no Laboratório de Biomorfologia Celular (sala 712, do bloco 

E do Instituto Biomédico – Alto do Valonguinho). 

SAEP/SOMA 

Ofício CMB Nº 30/2021 de 

12 de julho de 2021. 

Solicita reparos no teto do Laboratório de Técnica 

Histológica – Prof Mauricio Chagas 
SOMA 

Ofício CMB Nº 31/2021 de 

12 de julho de 2021. 

Solicitação de agendamento de visita técnica para avaliação 

de muro no Bloco A do Instituto Biomédico – Rua Hernani 

Melo, 101. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 32/2021 de 

19 de julho de 2021. 

Solicitação de adequação do circuito elétrico na sala de 

esterilização multidisciplinar, salas 520 e 521 do bloco E do 

Instituto Biomédico – Alto do Valonguinho). 

SAEP/SOMA 

Ofício CMB Nº 33/2021, de 

22 de julho de 2021.  

Solicitação de adequação do circuito elétrico das salas 110 

(térreo), 410 e 413 (4o andar) do Instituto Biomédico, bloco 

E – Alto do Valonguinho. 

SAEP/SOMA 

Ofício CMB Nº 34/2021 de 

26 de julho de 2021. 

Solicita substituição do piso do terceiro andar do Bloco C -

Anexo de Sala de Aulas - CMB 
SOMA 

Ofício CMB Nº 35/2021 de 

26 de julho de 2021. 

Solicita avaliação de toda a tubulação de águas servidas 

sobre o teto em gesso do bloco E do CMB. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 36/2021 de 

26 de julho de 2021. 

Reitera o Ofício CMB 07/2021 relativo a Projeto de reforma 

de telhado– Anexo do Bloco A – Prédio Central. 
SAEP/SOMA 

Ofício CMB Nº 37/2021 de 

06 de agosto de 2021 

Solicita fixação de tubulação aérea de entrada de água no 

Bloco A do Instituto Biomédico. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 38/2021 de 

09 de agosto de 2021 

Avaliação técnica do sistema de fornecimento de gás butano 

em laboratório de ensino do Bloco A do Instituto 

Biomédico. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 39/2021 de 

14 de setembro de 2021 

Solicita informar sobre possibilidade de uso de gás liquefeito 

em laboratórios do Bloco E do Instituto Biomédico. 
SAEP 

Ofício CMB Nº 40/2021 de 

17 de setembro de 2021 

Solicita avaliação de rachaduras surgidas no subsolo do 

Bloco D (Anatômico) do Instituto Biomédico. 
SAEP 

Ofício CMB Nº 41/2021 de 

17 de setembro de 2021 

Solicitação de teste de estanqueidade para uso de tubulação 

de gás no Bloco E do Instituto Biomédico - Alto do 

Valonguinho. 

SAEP/SOMA 

Ofício CMB Nº 42/2021, de 

23 de setembro de 2021. 

 

Solicitação presença de engenheiro elétrico para 

dimensionamento de carga nas salas 217, 526 e 527 do 

Instituto Biomédico, bloco E – Alto do Valonguinho. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 43/2021 de 

30 de setembro de 2021 

Assunto: solicitação de visita para avaliação da escada 

lateral de acesso ao Bloco D (Anatômico) do Instituto 

Biomédico – Alto do Valonguinho. 

SOMA 



Ofício CMB Nº 44/2021 de 

08 de outubro de 2021 

Solicitação de providências quanto à substituição de portas 

de acesso a cisterna e tubulações hidráulicas, 

respectivamente nos blocos D e E do Instituto Biomédico – 

Alto do Valonguinho. 

SOMA 

Ofício CMB Nº 45/2021 de 

08 de outubro de 2021 

Solicitação de presença de engenheiro urgente para 

avaliação de rachadura na sala 711-E no Bloco E do Instituto 

Biomédico, Alto do Valonguinho. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 46/2021 de 

08 de outubro de 2021 

Solicitação de presença de engenheiro elétrico para 

dimensionamento de carga na sala 717, do Instituto 

Biomédico, bloco E – Alto do Valonguinho. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 47/2021 de 

19 de outubro de 2021 

Garantia dos Serviços de portaria em face da extensão do 

horário de funcionamento dos blocos A e D do Instituto 

Biomédico 

CTSL/SOMA 

Ofício CMB Nº 48/2021 de 

19 de outubro de 2021 

Garantia dos Serviços de portaria (Limpeza) em face da 

extensão do horário de funcionamento dos blocos A e D do 

Instituto Biomédico 

CTSL/SOMA 

Ofício CMB Nº 49/2021 de  

03 de novembro de 2021. 

Aprovação do oferecimento de disciplinas em modo híbrido 

consoante a Resolução CEPEX nº 197, de 15 de dezembro 

de 2020. 

MIP, MMO, 

MFL, MGB 

Ofício CMB Nº 50/2021 de 

03 de novembro de 2021. 

Rerratifica os ofícios nº 26/2020/SCMB/CMB/UFF de 20 de 

julho de 2020 e 27/2021/SCMB/CMB/UFF de 05 de julho 

de 2021 que solicitam substituição de portas no Bloco A 

SOMA 

Ofício CMB Nº 51/2021 de 

03 de novembro de 2021. 

Ratifica os ofícios de números 32, 33 e 42 do CMB de 

solicitação de adequação do circuito elétrico em várias salas 

do bloco E do Instituto Biomédico – Alto do Valonguinho 

SAEP/SOMA 

Ofício CMB Nº 52/2021 de 

03 de novembro de 2021. 

Ratifica o ofício CMB nº 37, de 06 de agosto de 2021 que 

solicita fixação de tubulação aérea de entrada de água no 

Bloco A do Instituto Biomédico. 

SOMA 

Ofício CMB Nº 53/2021 de 

03 de novembro de 2021. 

Assunto: ratifica o Ofício nº 34/2021 que solicita 

substituição do piso do terceiro andar do Bloco C -Anexo de 

Sala de Aulas - CMB 

SOMA 

Ofício CMB Nº 54/2021 de 

03 de novembro de 2021 

Assunto: Garantia dos Serviços de portaria em face do 

retorno das atividades no Bloco B – Setor de DST do 

Instituto Biomédico 

CTSL/SOMA 

Ofício CMB Nº 55/2021 de 

04 de novembro de 2021 

Assunto: solicita serviços de remoção de plantas daninhas e 

partes de árvores próximos aos Blocos do Instituto 

Biomédico 

SOMA 

Ofício CMB Nº 56/2021 de 

04 de novembro de 2021 

Assunto: solicita substituição de portas danificadas por 

ocasião do serviço de descupinização feito no Bloco A do 

Instituto Biomédico. 

SOMA 

Ofício CMB Nº 57/2021 de 

08 de novembro de 2021 

Assunto: solicita conclusão das obras da sala 111 do Bloco 

A do Instituto Biomédico. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 58/2021 de 

08 de novembro de 2021 

Assunto: solicita pintura e reparos em caráter emergencial 

em áreas específicas no Bloco A do Instituto Biomédico. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 59/2021 de 

08 de novembro de 2021 

Assunto: solicita retirada de canos em área de trânsito de 

pessoas no Bloco A do Instituto Biomédico. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 60/2021 de 

08 de novembro de 2021 

Assunto: solicita avaliação de serviço executado pela SOMA 

para drenagem de água desviada do Laboratório do LACE 

para rede de drenagem no Bloco A do Instituto Biomédico. 

SOMA 

Ofício CMB Nº 61/2021 de 

12 de novembro de 2021 

Informação sobre o processo eleitoral para escolha de 

coordenador e vice coordenador do PPGMPA do Instituto 

Biomédico 

GAR 



Ofício CMB Nº 62/2021 de 

12 de novembro de 2021. 

Em resposta ao e-mail solicitando providências quanto ao 

prosseguimento de processo no SEI com vistas à reforma do 

Bloco B do Instituto Biomédico – Alto do Valonguinho. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 63/2021 de 

16 de novembro de 2021 

Informação sobre o processo eleitoral para escolha de chefe 

e subchefe do Departamento de Morfologia (MMO) do 

Instituto Biomédico. 

GAR 

Ofício CMB Nº 64/2021 de 

16 de novembro de 2021 

Informação sobre o processo eleitoral para escolha de chefe 

e subchefe do Departamento de Microbiologia e 

Parasitologia (MIP) do Instituto Biomédico 

GAR 

Ofício CMB Nº 65/2021 de 

19 de novembro de 2021 

Agradecimento aos engenheiros da SAEP pela prestação de 

informações em reunião com professores do Biomédico e 

outras Unidades. 

SAEP 

Ofício CMB Nº 66/2021 de 

25 de novembro de 2021 

Reativação dos quadros de controle elétrico das entradas de 

água nos Bloco A e E do Instituto Biomédico. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 67/2021 de 

25 de novembro de 2021 

Substituição da calha de drenagem de água pluvial do 

telhado do Bloco C do Instituto Biomédico. 
SOMA 

Ofício CMB Nº 68/2021 de 

07 de dezembro de 2021. 

Solicitação de agendamento de uma visita técnica no 

Laboratório de Farmacologia Experimental-LAFE, 

localizado na sala 310 (A a J) do Bloco E do Instituto 

Biomédico (Alto do Valonguinho) 

SAEP 

Ofício CMB Nº 69/2021 de 

10 de dezembro de 2021. 

Mutirão para retirada de entulhos nos Blocos A e D do 

Instituto Biomédico 
SOMA 

Ofício CMB Nº 70/2021 de 

10 de dezembro de 2021 

Aumento do quantitativo de colaboradores da Rio Minas em 

face do aumento de demanda de limpeza nos blocos do 

Instituto Biomédico 

CTSL/SOMA 

 

  



ANEXO 04 – Discriminação e quantificação dos espaços existentes no Instituto Biomédico-UFF. 

 

Tipo 
Bloco A 

Central 

Bloco 

B 

DST 

Bloco 

C 

Salas 

de 

Aula 

Bloco D 

Anatômico 

Bloco E 

Pesquisas 
TOTAL 

Salas de Aula/Carteiras 11/747 1/30 8/501 3/203 0 23/1481 

Laboratórios de ensino 12 1 0 4 1 18 

Lab. de Pesquisa 

Registrados Comis. 

Biosseg. 

27 0 0 10 27 64 

Consultórios Medicos 0 3 0 0 2 5 

Salas de professores 15 1 0 10 37 63 

Salas Uso Geral 4 4 0 0 28 36 

Secretarias (Grad e Pós) 6 1 0 1 1 9 

Banheiros 11 2 8 4 31 56 

Almoxarifados 4 1 1 1 14 21 

Biblioteca 1 0 0 0 0 1 

Cantina 1 0 0 0 0 1 

Auditórios/Assentos 1/104 0 1/100 0 1/80 3/284 

Biotérios 2 0 0 2 0 4 

Copas 2 1 0 1 7 11 

Depósito de Mat Químico 

e Biológico para descarte 
1 0 0 0 0 1 

Área de Convivência 1 0 0 0 0 1 

Pátio Central 1 0 0 0 0 1 

 

  



ANEXO 05 – Imagens ilustrativas dos  serviços de manutenção corretiva e preventiva realizados 

durante o exercício de 2021 no Instituto Biomédico da UFF. 

 

 

 

        

Troca de Portas e recuperação de longarinas no Bloco A-CMB. 

 

      

Instalação de cobertura sobre Lage com infiltrações crônicas – Bloco D-CMB 

 

    

Recuperação interna e externa da caixa d’água do Pátio interno do Bloco A–CMB. 



            

Limpeza periódica das áreas externas do CMB – Capina e Poda de plantas. 

 

             
Estoque de insumos relacionados a proteção contra a covid estocados ou separados para distribuição. 

 

 
Recepção de candidatos de concurso público seguindo o Plano de Contingências-Covid-19  da Unidade 



 
Sanitização com quaternário de Amônio para proteção contra o mofo. Bloco A- CMB 

 
 

     
Chegada de novos equipamentos para sala de informática e separação  dos inserviveis para 

desfazimento – Bloco A - CMB 

 

         
Plantas de sinalização preparadas por engenheiros da SAEP conforme regras de Biossegurança – Bloco 

A-CMB 



             
Reparos de instalações hidrosanitárias em LAboratori de ensino – Bloco A – CMB 

 
 

     
Reparo no calçamento do Estacionamento. Bloco A – CMB. 

 
 

          
Troca da porta da cisterna do Bloco D – CMB. 



 
Instalação de acrílico em bancada de laboratório para proteção contra a Covid-19 

 
 
 

         

Disponibilização de lixeiras identificadas para descarte de máscaras e luvas em corredores do Bloco 

E – CMB 

 

 

 

      

Organização de bens inservíveis para posterior doação - Bloco C – CMB. 


