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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO REALIZADA EM 18 1 

DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 2 
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e dez minutos em 3 

primeira 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. Diretor da Unidade o 5 

Prof. Ismar Araújo de Moraes, registrando-se as presenças dos senhores professores titulares: Claudia 6 

Maria Antunes Uchôa Souto Maior, Elisabeth Marostica, Regina Célia Cussa Kubrusly, Ricardo Luiz Dantas 7 

Machado, Viviane Alexandre Nunes Degani, Simone Florim, D’Angelo Magliano, Fernanda Carla Ferreira 8 

de Brito e Luciana Sousa Coelho Marson. Como suplentes convidados participaram os professores Aline 9 

Araújo dos Santos Rabelo, Patricia Riddell e Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira. Também participaram 10 

como convidados para a reunião os representantes Kíssila Rangel e Carlos Nascimento da 11 

DGI/PLIN/PROPLAN, a Prof.ª Isabel Antunes David representante da Pós-graduação em Ciências 12 

Biomédicas. As professoras Christina Villela e Luciana Malheiros justificaram suas ausências para esta 13 

reunião, respectivamente por compromissos assumidos anteriormente e férias. Item 01. Abertura dos 14 

trabalhos e instruções gerais de comportamento na reunião online - O Senhor Presidente, Prof. Ismar de 15 

Moraes, solicitou autorização para gravação da reunião, e deu boas-vindas à sétima reunião ordinária do 16 

colegiado do CMB do ano de 2022. A reunião foi dedicada aos aniversariantes do mês de Julho: Prof.ª Ana 17 

Pinto em 26/07 e o técnico-administrativo André Victor Barbosa em 19/07. O Senhor Presidente destacou 18 

que o término da reunião está previsto para às 18:30 horas, com teto máximo de até 19:00 horas. Solicitou 19 

aos presentes brevidade e objetividade nas falas e inscrição para uso da palavra via chat. Após, questionou 20 

aos presentes se havia alguma intenção de inclusão ou inversão de item de pauta. Assim, o Prof. D´Angelo 21 

pediu inclusão do item 12 sobre reserva de sala para monitoria do departamento de morfologia, sendo 22 

aceito por unanimidade. Item 02. Aprovação da ata da VI Reunião ordinária realizada em 13 de Junho 23 

de 2022 – O Senhor Presidente perguntou se algum membro tinha alguma consideração sobre a ata, mas 24 

como não houve manifestações a ata foi colocada em regime de votação, e aprovada por unanimidade. 25 

Item 03. Aprovação do Regimento Geral do Instituto Biomédico. O presidente da sessão informou de 26 

modo resumido os procedimentos que permitiram chegar com a proposta do Regimento interno do 27 

Instituto Biomédico para submissão à aprovação na reunião. Lembrou que essa discussão sobre alteração 28 

dos regimentos internos de cada departamento tinha surgido ainda à época da direção do Prof. Otílio 29 

Também ressaltou que foi necessária a criação de uma comissão para analisar os três regimentos dos 30 

departamentos e da unidade. O Presidente do colegiado destacou : 1. A necessidade de atualização e 31 

proposição de novos Regimentos atualizados para a Unidade, o Colegiado e os Departamentos já vinha 32 

sendo objeto de citação em diversas atas de colegiado do CMB. 2. Em 2020, foi estimulada a designação 33 

de comissões internas nos departamentos com vistas à aprovação de seus novos regimentos. 3. Buscando 34 

estruturação de modo semelhante entre os regimentos previamente à aprovação no colegiado, foi 35 

publicada DTS CMB nº 7 de 18/03/2021 designando comissão para criação de 5 regimentos: Unidade CMB, 36 

Colegiado do CMB, MFL, MIP, MMO. Com a participação dos docentes presidentes das comissões 37 

departamentais, discentes e TAEs. Designados: Ismar Araújo de Moraes; Claudia Maria Antunes Uchôa 38 

Souto Maior, Aline Araujo dos Santos Rabelo, Renato Luiz Silveira, André Victor Barbosa, Luciana Sousa 39 

Coelho Marson, Julia Viana Marques e Laryssa Rocha Alves Vasconcellos. 4. Houve alteração na 40 

composição da comissão pela DTS/CMB nº 08, de 15/04/2021, havendo substituição do Prof. Renato Luiz 41 

Silveira pela Prof.a Eliete Dalla Corte Frantz. Ressaltou que houve mais de cinquenta reuniões da comissão 42 

que ocorria sempre as quartas-feiras. 6. Após fechamento dos documentos individuais foi proposta uma 43 

reunião com a DGI/PLIN/PROPLAN (Carlos Nascimento e Kenea Rodrigues) para verificar adequação dos 44 

regimentos antes da aprovação no colegiado do CMB. 7. Foi proposto um regimento único para o Instituto 45 

Biomédico contemplando o Instituto, o Colegiado e os três Departamento, e assim foi preparado um novo 46 

documento com apoio permanente da DGI/PLIN/PROPLAN. 8. Finalmente foi aprovado pela comissão 47 
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interna o documento construído junto a DGI o qual foi enviado para toda a comunidade do Instituto 48 

Biomédico para opinar previamente à aprovação, não sendo registradas manifestações pelos servidores 49 

do Instituto Biomédico. Em seguida com registro das presenças dos servidores Kíssila Rangel e Carlos 50 

Nascimento da DGI/PLIN/PROPLAN foram feitas discussões e houve aprovação do Regimento pela 51 

unanimidade dos presentes. A Prof.ª Simone Florim informou que no departamento MMO foi enviada 52 

minuta d o regimento para todos os professores lerem, e que pediu que qualquer modificação necessária 53 

fosse informada a chefia do departamento, mas que não houve nenhuma manifestação, assim o 54 

regimento foi aprovado pelo departamento MMO. O Presidente destacou que o Regimento é composto 55 

pelo Capitulo I – Da Natureza, Sede e Finalidade; Capítulo II – Da estrutura Organizacional; Capitulo III – 56 

Das Competências das Unidades;. Capítulo IV – das Atribuições dos Dirigentes; Capitulo V – Das 57 

Disposições Gerais. Também destacou que algumas mudanças foram necessárias por conta da extinção 58 

das UORGS das coordenações de curso de graduação e de pós-graduação e pela extinção da UORG da 59 

secretaria do Instituto Biomédico. Assim, salientou que a Estrutura Administrativa somente pode ser 60 

composta pelas áreas que dispõem de número de UORG: Instituto Biomédico; Departamento de Fisiologia 61 

e Farmacologia; Departamento de Microbiologia e parasitologia; e Departamento de Morfologia. Explicou 62 

que a Estrutura Deliberativa é composta pelo Colegiado da Unidade, Colegiado do Curso de Graduação , 63 

Colegiados dos Programas de Pós-Graduação e Plenárias Departamentais. O Presidente informou que as 64 

bases utilizadas para produção do regimento foram: Manual de atos e comunicações do Governo federal, 65 

Guia de elaboração de regimentos da UFF, Regimento da UFF, estatuto da UFF, Resoluções do CUV e o 66 

RGCE. O Presidente pediu que a servidora Kíssila Rangel se manifestasse sobre a vantagem de se ter um 67 

Regimento único. Assim, a servidora Kíssila se apresentou aos membros do colegiado informando-os que 68 

era a chefe do setor DGI. Agradeceu a oportunidade que a direção deu para que ela e o servidor Carlos 69 

Nascimento participassem da reunião. Ressaltou que os trabalhos na atualização de regimentos começou 70 

com o Instituto Biomédico, e que espera que também possam participar de reuniões em outras unidades, 71 

tendo em vista o aprendizado sobre o funcionamento das reuniões de colegiado. Destacou o vasto 72 

conhecimento do Prof. Ismar Moraes sobre os procedimentos para produção e atualização do Regimento 73 

da Unidade. Esclareceu que há um SIORG da UFF para coordenações de cursos que estão ativas, que é um 74 

estrutura paralela para tramitar principalmente processos do SEI. Ressaltou que o que está valendo para 75 

a estrutura tem como referência a Portaria nº 68.325 de 06 de junho de 2021. Explicou que algumas 76 

unidades estão realmente preferindo unificar os regimentos para facilitar a consulta, e também visando 77 

a modernização conforme consta no PDI da UFF. Esclareceu que essa unificação não tem perda de 78 

autonomia para os departamentos, e que caso algum departamento não esteja satisfeito poderá pedir 79 

desmembramento a qualquer momento. O Presidente informou que a minuta do regimento já pode ser 80 

consultada no portal do CMB, mas que ainda seguirá a tramitação com vistas à aprovação pelo Conselho 81 

Universitário. O Prof. Ismar perguntou se alguém gostaria de fazer alguma consideração e a Prof.ª Claudia 82 

agradeceu a todos os membros da comissão e ressaltou que todas as reuniões foram produtivas e que o 83 

aprendizado foi grande. O Prof. Aloysio fez uns questionamentos sobre o texto do Regimento, e o Prof. 84 

Ismar ficou de verificar e se necessário fazer as devidas alterações. Assim colocou em votação o Regimento 85 

que foi aprovado por unanimidade. Item 4 - Definição do decano para fins de substituição do diretor e 86 

Secretária - O presidente da sessão informou que é necessário a cada nova gestão do colegiado saber 87 

quem é o decano, mas que isso nunca foi uma prática no instituto Biomédico. Explicou que na atual falta 88 

de um vice-diretor eleito há necessidade de definição desse decano para que seja possível o afastamento 89 

do atual diretor, por férias ou outros motivos. Explicou que segundo o regramento o decano deve ser o 90 

membro titular atual que tiver o maior número de gestões deste colegiado na condição de titular. Assim, 91 

apresentou uma tabela e informou já ter feito um levantamento com base no livro de posse disponível na 92 

secretaria, e que identificou que o Prof. Otílio tinha seis participações, ele próprio tinha cinco 93 

participações e as professoras Claudia Uchôa, Elisabeth Maróstica e Viviane Degani encontravam-se em 94 
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situação de igualdade com um total de quatro (4) participações cada uma. Após o relato sobre as regras 95 

as professoras Elisabeth Maróstica e Viviane Degani declinaram da condição de decano para assumir a 96 

função de substituição do diretor e opinaram a favor da Prof.ª Claudia Uchôa que passou a ser, portanto, 97 

a decana do colegiado do Instituto Biomédico, podendo substituir a direção nas eventualidades. A Prof.ª 98 

aceitou e agradeceu a confiança de todos. Em seguida, informou que também era necessário formalizar 99 

um secretário para o colegiado. Assim, o presidente teceu elogios à servidora Luciana Marson e fez o 100 

convite para que assumisse a secretaria do colegiado, sendo então aceito pela servidora, que também 101 

agradeceu a confiança. Item 05. Definição de espaço para Lab. Multiusuário de Processamento de 102 

Amostras Ambientais. O Presidente convidou a Prof.ª Claudia Uchoa para apresentar as considerações 103 

sobre o item, mas antes informou que recebeu do MIP extrato de Ata com solicitação para uso da sala 104 

305 para Laboratório Multiusuário de Processamento de Amostras Ambientais. A Prof.ª Claudia Uchôa 105 

iniciou informando que os professores que estão vinculados ao Processamento de Amostras Ambientais: 106 

Prof.ª Julia, Prof.ª Carmem, Prof.ª Adriana Correa, Prof. Aloysio foram à reunião do MIP com urgência 107 

para que esse tema foi trazido ao colegiado do CMB e a comissão de espaço físico deste espaço. Lembrou 108 

que esta solicitação já havia sido feita há tempos no processo de planejamento de mudança para o bloco 109 

E, e novamente em 2020 quando a direção pediu que fosse indicada a necessidade de espaços, eles 110 

confirmaram a necessidade deste espaço. Destacou que este espaço é importante porque esse grupo de 111 

professores vem desenvolvendo e ampliando atuação em Processamento de Amostras Ambientais e eles 112 

foram contemplados com um projeto PDPA e que estão recebendo essas amostras. Explicou que como 113 

essas amostras vêm do ambiente, elas precisam ser pré-processadas antes entrar nos laboratórios de 114 

rotina. Assim, para atender essa demanda de pré-processamento será necessário um espaço com 115 

bancadas e que tenha pia para que o material seja lavado. Assim, como espaço para geladeira e freezer, 116 

e até um fluxo laminar. Assim, inicialmente foi pensado na coluna quatro no sexto andar do Bloco E que 117 

hoje é um espaço destinado a área da limpeza e que tem um tanque. Porém, a sala que está sendo 118 

demandada é a sala 305 do bloco A em caráter de urgência, aquela que antes era ocupada pelas Prof.ª 119 

Rita Cubel e Prof.ª Tatiana da Virologia e que mudaram para o bloco E. ratificando que a solicitação desta 120 

sala já havia sido feito outrora. Assim, explicou que na reunião de colegiado do MIP entendeu-se que esse 121 

seria o espaço apropriado, a não ser que no bloco E haja um espaço maior. O Prof. Ismar explicou que a 122 

coluna quatro é considerada como uma área técnica do andar, com tanque para lavagem de alguns 123 

materiais, principalmente útil para os procedimentos de limpeza do andar. Assim, esclareceu que se 124 

houvesse solicitação de uso deste espaço da coluna 04 o assunto teria que ser discutido mais 125 

profundamente garantindo a questão da isonomia de tratamento na distribuição de espaços do CMB. 126 

Assim, como fora feito com relação a coluna 03 e 09, quando ficou decidido que era para uso dos 127 

professores do andar, devendo apenas ser comunicado à direção quem seriam os ocupantes desses 128 

espaços. Sobre a demanda anterior explicitada pela Prof.ª Claudia Uchoa explicou que foram as demandas 129 

encaminhadas para a comissão de espaço físico um pouco antes da pandemia. Salientou que a comissão 130 

mantém esses documentos com as solicitações. Lembrou que o que vem sendo considerado desde muito 131 

tempo, e aprovado no colegiado, é que aqueles professores que ganharam espaço no Bloco E deveriam 132 

desocupar os espaços no bloco A para uso coletivo, com devolução para a direção, e destinação destes 133 

espaços analisados pela comissão de espaço físico com apresentação de proposta a ser discutida em 134 

colegiado. Também justificou que não vem propondo reuniões da Comissão pois tem observado 135 

dificuldades da SOMA até mesmo para reestruturar os espaços que estão em uso no CMB. Como exemplo 136 

citou a sala 111 que foi desocupada pela Prof.ª Rita Paixão e que desde a época do Prof. Otílio ainda não 137 

está em condições de uso. Ressaltou que a Virologia entregou as chaves na direção quando ocupou espaço 138 

no bloco E. também informou que a sala 305 solicitada pela Prof.ª Claudia atualmente está mantendo 139 

materiais como um depósito. A Prof.ª Simone Florim perguntou se tem havido reunião da comissão de 140 

espaço físico, e o Prof.ª Ismar Moraes respondeu que não tem havido, pelos motivos expostos 141 
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anteriormente, e que não adiantaria tomar decisões nesse momento, desalojar professores que ainda 142 

usam espaços, sem ter condições de reestruturá-los como salas de aulas. A Prof.ª Claudia acrescentou 143 

que a sala 305 tem estrutura necessária para receber o laboratório, e que não há necessidade de 144 

adequação pela SOMA. O Prof. Ismar Moraes indagou a necessidade desse espaço distanciado, tendo em 145 

vista que a ideia é que a pesquisa fique no Bloco E. Então, o Prof. Aloysio explicou que a solicitação não 146 

foi porque quer mais espaço no Bloco A, além do espaço no Bloco E, mas que já havia uma tendência de 147 

professores do departamento com esse perfil para a parte ambiental da microbiologia, mas com o passar 148 

do tempo esse perfil se fortaleceu e se sedimentou. Esclareceu que agora o MIP tem quatro professores 149 

nessa área, e que ele também está atuando nessa área. Explicou que o espaço separado para esse pré-150 

processamento diminui o risco de contaminação de outros materiais de pesquisas que estão em 151 

andamento nos laboratórios. Informou que estão trabalhando com a prefeitura com amostras da Baía de 152 

Guanabara e de mariscos, e que essas amostras têm demandado um maior cuidado por causa do risco de 153 

contaminar outros materiais. Também explicou que enquanto não tem esse espaço, estão utilizando a 154 

câmara de fluxo laminar. Sobre o espaço ser no bloco A explicou que como é um pré-processamento não 155 

prejudica em nada a pesquisa. Também disse que entende que o foco coletivo de ocupação de espaço 156 

deve ser mantido, mas que temos que pensar em todos os departamentos e no que vem acontecendo ao 157 

longo dos anos, e na evolução que estamos tendo em termos de projeto. O Prof. D’Angelo Magliano disse 158 

que quando leu a pauta achou que o espaço já existisse, mas pelo que entende é uma solicitação de 159 

espaço. Disse ser importante considerar que ele também é professor novo e que divide o laboratório com 160 

mais quatro professores, vinte alunos, e que tem que fazer rodízio para utilizar. E que a comissão deveria 161 

se reunir e fazer levantamento para verificar quem está precisando de espaços. O Presidente esclareceu 162 

que foi feito uma nova solicitação aos departamentos para que encaminhassem essas solicitações, e que 163 

tudo que foi recebido está guardado em pasta com a comissão. Também informou que que em breve vai 164 

convocar essa comissão para analisar os pedidos e saber se continuam com essa forma de pensar os 165 

espaços coletivos. A Prof.ª Elisabeth Marostica sugeriu que marcassem uma reunião para essa discussão 166 

e pediu que a comissão do Bloco E seja a mesma do Bloco A, ou seja uma comissão única. A Prof.ª 167 

Fernanda Carla disse que passou muito tempo e que há outras demandas, e que não pode haver rigidez 168 

sobre bloco A ser somente para salas de aulas e bloco E ser para laboratórios. O Importante é olhar o que 169 

pode realmente virar salas de aulas no Bloco A. Lembrou que o MFL no ano passado encaminhou algumas 170 

demandas para o bloco A. Então o Presidente elencou duas propostas: 1. aprovação do uso da sala 305, 171 

ou 2. Submissão à análise da comissão de espaço físico para informar ao colegiado. Assim, o Presidente 172 

colocou em votação e a primeira opção foi aprovada pela maioria dos votos, sendo seis votos favoráveis 173 

e três votos contrários. Assim, foi decidido pela utilização da sala 305 C do Bloco A pelos professores do 174 

MIP. Item 06. Informações sobre Programa de Gestão do Instituto Biomédico. O presidente do colegiado 175 

informou que todos os trâmites já foram seguidos, e que já foi incluído extrato de ata com assinatura dos 176 

três chefes de departamento no plano de trabalho de unidade, e que foi encaminhado dia 15/07 para 177 

aprovação na Comissão Permanente do Programa de Gestão da UFF para em seguida as chefias poderem 178 

abrir editais vinculados ao Programa de Gestão do Biomédico. Item 07. Informes e deliberações 179 

relacionados à coordenação do Curso de Graduação em Biomedicina. Presidente informou que a Prof.ª 180 

Christina Villela não pode participar da reunião e que a Prof.ª Luciana Malheiros estava de férias. Não 181 

houve informes neste item. O presidente informou que encontra-se aberto o período de inscrição de 182 

chapas para escolha dos coordenadores do DAJUP e da necessidade de estímulo pelos professores para 183 

que os alunos do Curso de Biomedicina tenham maior participação nos processos políticos, acadêmicos e 184 

administrativos dentro da Unidade. Salientou que conversando com a Prof.ª Christina Villela soube que 185 

ela está preocupada com a falta de inscrição para as chapas. Salientou que achou interessante que em 186 

Campos houve mais de 700 alunos votando nesse processo eleitoral, e que pretende conversar com 187 

diretora local e perguntar o que ela fez para ter conseguido esse número de participação. Item 08. 188 
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Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do CMB. A Prof.ª 189 

Isabel David, vice coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Biomédicas informou não ter 190 

informes relevantes, e o Prof. Ricardo Machado, coordenador do PPGMPA informou ter ocorrido processo 191 

seletivo para doutorado com nove aprovados sendo seis com bolsas e que houve chancela da CAPES para 192 

que o programa possa concorrer a duas bolsas de pós doc. Item 09. Informes e deliberações relacionados 193 

aos Técnico-administrativos do CMB. Não houve informes. Item 10. Informes e deliberações 194 

relacionadas às comissões internas do CMB. Sobre a Comissão de Biossegurança a Prof. Elisabeth 195 

Marostica presidente da comissão lembrou a necessidade de uso do formulário de requisição de retirada 196 

lixo biológico existente no site do Biomédico, e que a retirada é sobre demanda. Não houve informes da 197 

Comissão de Avaliação Local. Sobre a Comissão de acompanhamento de atividades também não houve 198 

informes. Sobre a Comissão do PDU presidida pelo Prof. Ronald informou que terão que fazer uma 199 

alteração na Comissão, visto que o Prof. Ronald pediu afastamento para o exterior. Sobre a Comissão de 200 

espaço físico, como foi visto durante a reunião, terão que fazer reunião urgente para atualizar as 201 

demandas e trazer ao colegiado. Sobre a Comissão de análise de projeto informou que não houve nenhum 202 

projeto submetido. Item 11. Informes e deliberações relacionados ao CMB, Pró-reitorias e Afins. O 203 

Presidente do colegiado deu os seguintes informes: Sobre reunião do CUV informou que não houve 204 

reunião, apenas a parte inicial denominada pinga-fogo. Sobre processo eleitoral para escolha de reitor e 205 

vice-reitor informou que ambos os turnos transcorreram com tranquilidade no CMB, e agradeceu a 206 

participação dos membros da comissão eleitoral local assim como a todos os mesários, informou que os 207 

nomes dos servidores designados estão publicados em DTS. Ressaltou que a cada dia um departamento 208 

ficou responsável pela mesa de recepção de votos e que isso deu muito certo, ressaltando que a 209 

composição das mesas também está publicada em Boletim de Serviço por meio de DTS. Na forma de 210 

relato fotográfico foi apresentado: Chegada e instalação das 5 impressoras prometidas para as Secretarias 211 

do Biomédico (Blocos A e E) e os três departamentos (MFL, MIP e MMO). Destacou que na secretaria do 212 

Bloco E também tem uma e que aquele que necessitar usar é só ir à secretaria do Bloco, e que sendo 213 

necessário a porteira avisaria a ele e seria autorizada a entrada do professor para a impressão de 214 

documentos. Também destacou a Limpeza das calhas do Bloco A e recuperação do pavimento; Fixação 215 

do corrimão da rampa acesso ao Bloco D – Anatômico, Remoção do tronco e restauração da mureta e 216 

piso em frente ao DST; Reposição da cobertura da área frontal da recepção do Bloco B – DST; Restauração 217 

de corrimão, paredes, bancos e vasos de plantas da área de convivência do Bloco A. A Prof.ª Simone Florim 218 

destacou que próxima a rampa de ligação entre os blocos há muitas árvores necessitando de podas e 219 

pediu que a direção solicitasse esse serviço junto a SOMA. O Presidente também informou pediu a 220 

Remoção de reboco com risco desplacamento e queda e causa de acidente no estacionamento do Bloco 221 

A, e que isso já ocorreu. Informou ter sido feita a Desratização Emergencial do Bloco A, o recolhimento 222 

para o descarte de lâmpadas tubulares e bulbo. Informou que os Ramais do Biomédico estão em 223 

funcionamento, inclusive que podem ser feitas ligações para telefones celulares (bata discar o zero), e 224 

pediu que os departamentos verificassem o funcionamento desses ramais e que peçam para os servidores 225 

dos setores atenderem as ligações e verificarem o volume do som do toque, lembrando que o contato 226 

telefônico é uma via formal e os ramais estão no site do CMB. Esclareceu que já estão funcionando 227 

adequadamente os ramais da sala da direção e secretaria, portaria dos Blocos A e B, mas que faltam 228 

portarias dos Blocos C e E. Também destacou nos informes que tem o prazo até agosto para poder 229 

encerrar os pedidos no SIA Compras. Também disse que tem uma reserva para serviços e para que já está 230 

em fase de orçamento a substituição das persianas das salas de aulas do Bloco A. O Presidente disse ter 231 

descoberto mais de 130 processos encontrados arquivado indevidamente na secretaria do CMB, 232 

explicando que já fez encaminhamento para o devido arquivamento e que os processos serão recolhidos 233 

por moto-boys, nas terças e quintas. Em seguida pediu aos chefes de departamentos que verifiquem em 234 

suas secretarias se existem processos que precisam de arquivamento. O presidente disse ter enviado e-235 
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mail para todos no CMB para saber quem tinha bens inservíveis guardados na casa do antigo zelador no 236 

Bloco A, pois precisam esvaziar o espaço, e que o agente patrimonial já está com tudo relacionado e pediu 237 

aqueles que têm material que retirem o mais breve possível. Também disse que há alguns armários que 238 

podem ser recuperados e colocou à disposição de quem tivesse interesse em levá-los para seus espaços 239 

no CMB. Também informou ter solicitado à SOMA a recuperação estrutural de todos os banheiros 240 

destinados ao público PNE do Bloco E e recuperação do revestimento dos banheiros e áreas técnicas do 241 

Bloco E. Informou que ainda será necessária a localização de chaves e troca de fechaduras em processo 242 

com os zeladores do CMB salientando que todos os banheiros PNE deverão ficar com chave na parte 243 

interna da porta de acesso. O Presidente também informou que será iniciado o processo de discussão 244 

junto a PROAD e SOMA para recuperação dos espaços deixados à revelia pela empresa EPODONTO no 245 

Bloco E, e que possui relação de tudo que foi solicitado desde fevereiro de 2020. Sobre Ofícios informou 246 

que foram recebidos: OFÍCIO Nº 12/2022/MGB/CMB/UFF, de 15 de junho de 2022 - Assunto: 247 

Apresentação da Comissão Eleitoral – DAJuP; OFÍCIO Nº 024/2022/MIP/CMB/UFF, de 29 de junho de 2022 248 

- Assunto: Serviço de Ar-condicionado –Virologia e Laboratório Multidisciplinar do Bloco A. Sobre Ofício 249 

expedido houve apenas o Nº 33/2022/CMB/UFF, 20 de junho de 2022 - Assunto: solicitação de 250 

intervenção junto a empresa EPODONTO haja vista o não atendimento das demandas requeridas nas salas 251 

ou laboratórios do Bloco E do Instituto Biomédico – Alto do Valonguinho. SOMA. Sobre publicação de DTS 252 

informou ter sido publicada a DTS CMB/UFF nº 8, de 13 de junho que Instituiu a Comissão Eleitoral Local 253 

do Instituto Biomédico para escolha de reitor e vice-reitor da UFF; DTS CMB/UFF no 9, de 13 de junho – 254 

Designa servidores para composição das mesas receptoras do instituo biomédico para escolha de reitor e 255 

vice-reitor da UFF; DTS CMB/UFF no 10, de 21 de junho que Instituiu a comissão eleitoral local do 256 

biomédico para o processo de eleição de representantes do Diretório acadêmico Prof.ª Jussara Pereira do 257 

Nascimento -DAJUP do curso de Biomedicina -Niterói; e DTS CMB/UFF no 11 de 4 de julho de 2022 que 258 

Designou servidores para composição das mesas receptoras do Instituto Biomédico para participação no 259 

segundo turno do processo de escolha de reitor e vice-reitor da UFF. Item 12 – Sala para monitoria do 260 

departamento MMO - O Prof. D’Angelo justificou a necessidade de usar salas de aulas pelos monitores 261 

de sua disciplina em face do espaço destinado a esse fim estar com excesso de mofo. O presidente 262 

informou que basta fazer reserva no formulário próprio existente na página do biomédico. O presidente 263 

chamou a atenção para a necessidade de aprovação no colegiado da cessão das chaves dos espaços de 264 

salas de aulas para uso de monitores sem a presença de professores. Assim, o Presidente colocou em 265 

discussão e a solicitação foi aprovada. Item 13. Assuntos gerais: O Prof. Ismar Moraes pediu que fosse 266 

justificada a ausência do Prof. Pedro Paulo, e perguntou se alguém gostaria de acrescentar alguma 267 

informação e como não houve manifestação de nenhum membro, agradeceu a presença de todos, e a 268 

reunião foi encerrada às 18:08 horas, e para constar, eu, Luciana Sousa Coelho Marson lavrei a presente 269 

ata que foi assinada por mim e pelo Sr. Presidente da reunião Prof. Ismar Araújo de Moraes. Niterói, aos 270 

dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois. 271 
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