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INFORME 001/2022 DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO 

VII REUNIÃO ORDINÁRIA – 18/07/2022 

 

O Colegiado do Instituto Biomédico é o principal órgão de deliberação da Unidade e a 

partir desse mês de julho, os informes sobre suas principais deliberações serão levados à Comunidade 

para que possam acompanhar mais de perto o que vem sendo tratado nesta instância deliberativa.  

A presidência do colegiado cabe ao Prof. Ismar Moraes na condição de diretor e a composição do 

atual colegiado está disponível aqui neste link. 

Nos manteremos sempre abertos às críticas e sugestões por meio do e-mail 

cmb@id.uff.br. 
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Os Itens de pauta da VII Reunião Ordinária do CMB realizada em 18/07/2022 encontram-

se listados abaixo. 

Item 01. Abertura dos trabalhos e instruções gerais de comportamento na reunião online. 

Item 02. Aprovação da ata da VI Reunião ordinária de 2022 realizada em 13 de junho de 2022. 

Item 03. Aprovação do Regimento Geral do Instituto Biomédico 

Item 04. Definição do decano do colegiado para fins de substituição do diretor e secretária 

Item 05. Definição de espaço para Lab. Multiusuário de Processamento de Amostras Ambientais 

Item 06. Informações sobre Programa de Gestão do Instituto Biomédico 

Item 07. Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de Graduação em Biomedicina. 

Item 08. Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do CMB. 

Item 09. Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. 

Item 10. Informes e deliberações relacionadas às comissões internas do CMB. 

Item 11. Informes e deliberações relacionados ao CMB, Pró-reitorias e Afins. 

Item 12. Solicitação de espaço de sala de aula para atividades de monitoria do MMO 

Item 13. Assuntos de Interesse Geral. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS ITENS DE PAUTA DISCUTIDOS 

 

Item 01. Abertura dos trabalhos e instruções gerais de comportamento na reunião online. 

Feitas as recomendações de praxe para condução da reunião em modo online foi 

dedicada aos aniversariantes do mês: TAE Andre Barbosa (19/07) e a Prof.ª Ana Maria Pinto 26/07. 

Foi feito pedido de inclusão do item 12º pelo Prof. D’Angelo Magliano, sendo aceito pela 

unanimidade. 

http://biomedico.uff.br/colegiados/
mailto:cmb@id.uff.br


INFORME CMB 001/2022                                                                                              2/11 
 

Instituto Biomédico – UFF. Rua Prof. Hernani Melo, n° 101, São Domingos, Niterói. 
Rio de Janeiro Brasil. CEP 24210-130 

Item 02. Aprovação da ata da VI Reunião ordinária de 2022 realizada em 13 de junho de 2022. 

Aprovada pela unanimidade. A ata da VI Reunião já disponibilizada no site do Instituto 

Biomédico pode ser consultada neste link. 

 

Item 03. Aprovação do Regimento Geral do Instituto Biomédico 

O presidente da sessão informou de modo resumido os procedimentos que permitiram chegar 

com a proposta do Regimento interno do Instituto Biomédico para submissão à aprovação na reunião.  

1. A necessidade de atualização e proposição de novos Regimentos atualizados para a Unidade, o 

Colegiado e os Departamentos já vinha sendo objeto de citação em diversas atas de colegiado do CMB. 

2. Em 2020, foi estimulada a designação de comissões internas nos departamentos com vistas à 

aprovação de seus novos regimentos. 

3. Buscando estruturação de modo semelhante entre os regimentos previamente à aprovação no 

colegiado, foi publicada DTS CMB nº 7 de 18/03/2021 designando comissão para criação de 5 

regimentos: Unidade CMB, Colegiado do CMB, MFL, MIP, MMO. Com a participação dos docentes 

presidentes das comissões departamentais, discentes e TAEs. Designados: ISMAR ARAÚJO DE 

MORAES; CLAUDIA MARIA ANTUNES UCHÔA SOUTO MAIOR, ALINE ARAUJO DOS SANTOS RABELO, 

RENATO LUIZ SILVEIRA, ANDRÉ VICTOR BARBOSA, LUCIANA SOUSA COELHO MARSON, JULIA VIANA 

MARQUES e LARYSSA ROCHA ALVES VASCONCELOS. 

4. Houve alteração na composição da comissão pela DTS/CMB Nº 08, de 15/04/2021, havendo 

substituição do Prof. Renato Luiz Silveira pela Prof.ª ELIETE DALLA CORTE FRANTZ. 

5. O procedimento de trabalho consistiu em reuniões todas as quartas feiras. 

6. Após fechamento dos documentos individuais foi proposta uma reunião com a DGI/PLIN/PROPLAN 

(Carlos Nascimento e Kenea Rodrigues) para verificar adequação dos regimentos antes da aprovação 

no colegiado do CMB.  

7. Foi proposto um regimento único para o Instituto Biomédico contemplando o Instituto, o Colegiado e 

os três Departamento, e assim foi preparado um novo documento com apoio permanente da 

DGI/PLIN/PROPLAN. 

8. Finalmente foi aprovado pela comissão interna o documento construído junto a DGI o qual foi enviado 

para toda a comunidade do Instituto Biomédico para opinar previamente à aprovação, não sendo 

registradas manifestações pelos servidores do Instituto Biomédico  

 

Em seguida com registro das presenças dos servidores Kíssila Rangel e Carlos 

Nascimento da DGI/PLIN/PROPLAN foram feitas discussões e houve aprovação do Regimento pela 

unanimidade dos presentes. O regimento pode ser consultado neste link, mas ainda seguirá a 

tramitação com vistas à aprovação pelo Conselho Universitário. 

  

Item 04. Definição do decano do colegiado para fins de substituição do diretor e secretária 

O presidente da sessão informou que na falta de um vice-diretor eleito há necessidade 

de escolha de um decano para que seja possível o afastamento do diretor por férias ou outros 

motivos, que segundo o regramento deve ser o membro titular atual que tiver o maior tempo de 

http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/07/Ata-CMB-de-13-de-junho-vers%C3%A3o-aprovada.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http:/biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/07/Minuta-de-Regimento-Unificado_Instituto-Biom%C3%A9dico_2022-aprovada-em-colegiado.pdf
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dedicação ao colegiado na condição de titular. Informou já ter feito um levantamento, com base no 

livro de posse disponível na secretaria, e que as professoras Claudia Uchôa, Elisabeth Marostica e 

Viviane Degani encontram-se em situação de igualdade com um total de quatro (4) participações 

cada. As professoras Elisabeth e Viviane declinaram em favor da Prof.ª Claudia que passou a ser, 

portanto, a decana do colegiado do Instituto Biomédico, podendo substituir a direção nas 

eventualidades.  Em seguida, o presidente teceu elogios à servidora Luciana Marson e fez o convite 

para que assumisse a secretaria do colegiado, sendo então aceito pela servidora. 

 

Item 05. Definição de espaço para Lab. Multiusuário de Processamento de Amostras Ambientais. 

Após a discussão do tema apresentado pela chefe de Departamento Prof. Claudia 

Uchôa, que demonstrou a necessidade de tratamento de amostras para pesquisas na área de 

microbiologia ambiental, foi discutido o assunto e houve aprovação pela maioria dos votos, sendo 6 

favoráveis e 3 contras. Foi decidido pela utilização da sala 305C do Bloco A. Ficou evidenciada a 

necessidade de reunião da Comissão de Espaço Físico do CMB para discutir as diretrizes atuais quanto 

ao uso de espaço na unidade. 

 

Item 06. Informações sobre Programa de Gestão do Instituto Biomédico. 

O presidente do colegiado informou que ainda aguarda a aprovação na Comissão 

Permanente do Programa de Gestão da UFF para em seguida as chefias poderem abrir editais 

vinculados ao Programa de Gestão do Biomédico. 

 

Item 07. Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de Graduação em 

Biomedicina. 

A professora Christina Villela não pode participar da reunião e estando a Prof.ª Luciana 

Malheiros de férias. Não houve informes neste item. O presidente informou que se encontra aberto 

o período de inscrição de chapas para escolha dos coordenadores do DAJUP e da necessidade de 

estímulo aos alunos do Curso de Biomedicina para a maior participação nos processos políticos, 

acadêmicos e administrativos dentro da Unidade.  

 

Item 08. Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do 

CMB. 

A Prof.ª Isabel David, vice coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Biomédicas informou não ter informes relevantes e o Prof. Ricardo Machado, coordenador do 

PPGMPA informou ter ocorrido processo seletivo para doutorado com 8 aprovados sendo 6 com 

bolsas e que houve chancela da CAPES para que o programa possa concorrer a duas bolsas de pós.doc. 

  

Item 09. Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. 

Não houve informes. 
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Item 10. Informes e deliberações relacionadas às comissões internas do CMB. 

A Prof. Elisabeth Marostica presidente da comissão de biossegurança lembrou a 

necessidade de uso do formulário de requisição de retirada lixo biológico existente no site do 

Biomédico, e que a retirada é sobre demanda. 

 

Item 11. Informes e deliberações relacionados ao CMB, Pró-reitorias e Afins. 

Foram dados os seguintes informe pelo presidente: 

 Sobre reunião do CUV. Não houve reunião, apenas a parte inicial denominada pinga-fogo. 

 Sobre processo eleitoral. Agradeceu a participação dos membros da comissão eleitoral local para 
escolha de reitor e vice-reitor da UFF assim como a todos os mesários, informou que os nomes 
dos servidores designados estão publicados em DTS e que o processo eleitoral em ambos os 
turnos transcorreu sem problemas. 

 Sobre Ofícios recebidos. Foram recebidos: OFÍCIO Nº 12/2022/MGB/CMB/UFF, de 15 de junho 
de 2022 - Assunto: Apresentação da Comissão Eleitoral – DAJuP; OFÍCIO Nº 
024/2022/MIP/CMB/UFF, de 29 de junho de 2022 - Assunto: Serviço de Ar-condicionado – 
Virologia e Laboratório Multidisciplinar do Bloco A  

 Sobre Ofício expedido – Foi expedido o OFÍCIO Nº 33/2022/CMB/UFF, 20 de junho de 2022 - 
Assunto: solicitação de intervenção junto a empresa EPODONTO haja vista o não atendimento 
das demandas requeridas nas salas ou laboratórios do Bloco E do Instituto Biomédico – Alto do 
Valonguinho. SOMA. 

 Sobre publicação de DTS. Foram publicadas: DTS CMB/UFF nº 8, de 13 de junho – Institui a 
Comissão Eleitoral Local do Instituo Biomédico para escolha de reitor e vice-reitor da UFF; DTS 
CMB/UFF nº 9, de 13 de junho – Designa servidores para composição das mesas receptoras do 
instituo biomédico para escolha de reitor e vice-reitor da UFF; DTS CMB/UFF nº 10, de 21 de 
junho - Institui a comissão eleitoral local do biomédico para o processo de eleição de 
representantes do Diretório acadêmico Prof.ª Jussara Pereira do Nascimento -DAJUP do curso de 
Biomedicina -Niterói; e DTS CMB/UFF nº 11 de 4 de julho de 2022 – Designa servidores para 
composição das mesas receptoras do Instituto Biomédico para participação no segundo turno do 
processo de escolha de reitor e vice-reitor da UFF 

 Na forma de relato fotográfico foi apresentado: 

Chegada e instalação das 5 impressoras prometidas para as Secretarias do Biomédico (Blocos A e E) e 

os três departamentos (MFL, MIP e MMO). 
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Limpeza das calhas do Bloco A 

 

 
Fixação do corrimão da rampa acesso ao Bloco D - Anatômico 

 

        
Remoção do tronco e restauração da mureta e piso em frente ao DST 
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Reposição da cobertura da área frontal da recepção do Bloco B - DST 

 

 

    

               
Restauração de corrimão, paredes, bancos e vasos de plantas da área de convivência do Bloco A 
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Remoção de reboco com risco desplacamento e queda e causa de acidente no estacionamento do Bloco A 

 

 
Desratização Emergencial do Bloco A 

 

 
Recolhimento para o descarte de lâmpadas tubulares e bulbo 
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Resolvido problema de entupimento na central de tratamento de esgotos do Bloco E. 

Passará a ser área de interesse de estudos e pesquisas do Instituto de Química da UFF 

 

 
Ramais do Biomédico estão em funcionamento 

 

 
Já em fase de orçamento a substituição das persianas das salas de aulas de aulas do Bloco A. 
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Arquivamento de mais de 130 processos encontrados arquivado indevidamente na secretaria do CMB 

 

        
Estão sendo relacionados os bens inservíveis guardados na casa do antigo zelador no Bloco A 

para o devido Desfazimento  

 

     
Solicitado à SOMA a recuperação estrutural de todos os Banheiros destinado ao público PNE do Bloco E 
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Solicitado à SOMA Recuperação do revestimento dos banheiros e áreas técnicas do Bloco E 

 

     
Será iniciado o processo de discussão junto a PROAD e SOMA para recuperação dos espaços deixados à revelia pela 

empresa EPODONTO no Bloco E. 

   

Durante a exposição das fotos para ilustrar os informes foram feitas as seguintes 

solicitações às chefias de departamentos e aos presentes. 

 

 Revisão quanto ao funcionamento dos ramais nas diversas salas e espaços onde foram 

instalados, e em caso de mau funcionamento abrir pedido no CITSMART. 

 Verificação quanto a existência de bens inservíveis nos espaços sob sua responsabilidade ou uso 

e comunicação ao agente patrimonial local para iniciar o processo de desfazimento junto à 

direção. 
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 Atentar para a necessidade de finalizar os pedidos de materiais com uso da verba de Livre 

Ordenação disponibilizada para cada departamento, inclusive a verba de material de aulas 

práticas, lembrando que a PROAD informou que os pedidos deveriam ser feitos ainda no primeiro 

semestre. 

 Verificar possíveis processos físicos arquivados indevidamente nas secretarias de 

departamentos. 

 

Item 12. Solicitação de espaço de sala de aula para atividades de monitoria do MMO. 

O Prof. D’Angelo justificou a necessidade de usar salas de aulas pelos monitores de 

sua disciplina em face do espaço destinado a esse fim estar com excesso de mofo. O presidente 

informou que basta fazer reserva no formulário próprio existente na página do biomédico.  

O presidente chamou a atenção para a necessidade de aprovação no colegiado da 

cessão das chaves dos espaços de salas de aulas para uso de monitores sem a presença de 

professores. Em discussão foi aprovada a solicitação. 

 

Item 13. Assuntos de Interesse Geral. 

Não houve manifestação dos presentes e assim o presidente agradeceu a presença 

de todos e encerrou a reunião às 18:08min.  

 

Niterói, 22 de julho de 2022. 

 

 

Prof. Ismar Araújo de Moraes 

Diretor do Instituto Biomédico 

Presidente do Colegiado  


