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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO REALIZADA EM 08 1 
DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 2 
Aos oito dias do mês de agosto 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: Christina 6 
Gaspar Villela, Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior, D’Angelo Carlo Magliano, Fernanda Carla 7 
Ferreira de Brito, Regina Célia Cussa Kubrusly, Ricardo Luiz Dantas Machado, Viviane Alexandre Degani e 8 
Luciana Sousa Coelho Marson. O Prof. Pedro Paulo da Silva Soares participou como titular em face das 9 
férias do membro titular. Como suplentes convidados participaram os professores Aloysio de Mello 10 
Figueiredo Cerqueira, Aline Araújo dos Santos Rabelo, Patricia Riddell Millar Goulart. Também 11 
participaram como convidados para a reunião a representante do Programa de Pós-Graduação em 12 
Ciências Biomédicas – Fisiologia e Farmacologia Prof.ª Isabel de Paula Antunes Davi, a Representante da 13 
Biblioteca do CMB a servidora Vanja Nadja Ribeiro Bastos e a Prof.ª  Elisabeth Marostica. Item 01. 14 
Abertura dos trabalhos e instruções gerais de comportamento na reunião online - O Senhor Presidente, 15 
Prof. Ismar Araújo de Moraes iniciou informando que a reunião seria a oitava do ano, e destacou que 16 
houve reuniões do colegiado todos os meses em 2022. Assim, solicitou autorização para gravação da 17 
reunião, e deu boas-vindas à oitava reunião ordinária do colegiado do CMB do ano de 2022. O Presidente 18 
do colegiado informou que a reunião como sempre seria dedicada aos aniversariantes do mês de julho, 19 
mas como não havia ninguém aniversariando, resolveu dedicar a reunião aos 20 anos do curso de 20 
Biomedicina da UFF/Niterói. Destacou que o término da reunião estaria previsto para às 18:30 horas, com 21 
teto máximo de até 19:00 horas. Solicitou aos presentes brevidade e objetividade nas falas e inscrição 22 
para uso da palavra via chat. Perguntou aos membros se haveria inclusão ou inversão de item da pauta e 23 
não houve manifestação. Assim, pediu retificação do item 2 que consta como VI Reunião ordinária, 24 
quando na verdade é VII reunião, e não houve manifestação contrária. Também solicitou inclusão de item 25 
11- Apresentação de Moções para o servidor Felipe Vaz Sanches, e os terceirizados William Bernandes da 26 
Silva e Maycon Almeida da Silva da empresa Spectru, e não houve manifestação contrária. Item 02. 27 
Aprovação da ata da VII Reunião ordinária realizada em 18 de Julho de 2022 – O Senhor Presidente 28 
perguntou se algum membro tinha alguma consideração sobre a ata, mas como não houve manifestações 29 
a ata foi colocada em regime de votação, e aprovada por unanimidade. Acrescentou que a Ata será 30 
disponibilizada no link na página do CMB. Item 03. Pedido de utilização da sala 215 para Lab. de 31 
Neurofarmacologia comportamental e molecular. O presidente discorreu sobre a solicitação de uso da 32 
sala 215 que era ocupada pela Prof.ª Regina Kubrusly e que fica ao lado do auditório, e explicou que a 33 
proposta de inclusão como item de pauta foi feita durante a reunião do departamento do MFL. Assim, 34 
pediu a chefe do departamento MFL para fazer a apresentação, mas a Prof.ª Fernanda Carla pediu que a 35 
Prof.ª Regina Kubrusly fizesse a apresentação do item, e ela iniciou informando que antigamente essa sala 36 
era ocupada por ela, antes da mudança para o bloco E. Esclareceu que manteve na sala equipamentos de 37 
grande porte e difícil translado, e que para fazer a mudança destes equipamentos teria um custo de R$ 38 
70.000,00 (Setenta Mil Reais). Disse que a solicitação visa a otimização dos espaços físicos e explicou que 39 
há outro equipamento de grande porte, sistema de HPLC com detetor eletroquímico também de difícil 40 
transporte que está ocupando um outro espaço também no segundo andar. Assim, esclareceu que a 41 
proposta é manter esses dois equipamentos no laboratório da sala 215: cintilador com a contagem de 42 
radioatividade, e sistema de HPLC. Assim, liberaria a sala 207E que fica próximo ao laboratório multimidia, 43 
e seria possível a otimização da capela de alvenaria que já existe no espaço da sala 215. Além disso uniria 44 
a parte de comportamento animal, com proximidade ao biotério evitando transporte de animais pelas 45 
escadas até o bloco E. A Prof.ª Regina Kubrusly explicou que fez o pedido de continuar a ocupar a sala 215 46 
justamente para unificar equipamentos e técnicas, de tal forma que pudesse liberar algumas salas no 47 
bloco A. O presidente do colegiado perguntou quais espaços seriam liberados. A Prof.ª Regina Kubrusly 48 
informou que existe uma sala (207E) ao lado Multimidia que está ocupado com o HPLC que poderá ser 49 
levado para a sala 215. Também mencionou que a parte de pesquisa animal poderá ficar concentrada 50 
nesta sala 215, liberando então, o espaço que seria utilizado no bloco E. A Prof.ª Claudia Uchoa destacou 51 
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que o laboratório da sala 215 é bastante grande, ressaltando que a orientação que tinham recebido é que 52 
todos os espaços que tivessem perfil para laboratórios de aulas práticas ou de ensino fossem pensados 53 
com essa intenção de laboratórios multiusuários, e que a sala que seria disponibilizada para o CMB seria 54 
uma sala pequena que não comportaria nem ensino teórico e nem ensino prático. Assim, a Prof.ª Claudia 55 
Uchoa perguntou à Prof.ª Regina Kubrusly se não havia possibilidade de levar o equipamento grande para 56 
essa sala menor, para que a sala maior pudesse ser liberada para uma sala de aula prática ou teórica. 57 
Assim, a Prof.ª Regina Kubrusly explicou que na sala solicitada entraria o cintilador e o HPLC exatamente 58 
com uma capela de alvenaria bem estruturada, além de mais oito equipamentos de comportamento 59 
animal, e que seria inviável nesta sala que só tem o HPLC. Então, a Prof.ª Claudia perguntou se esse 60 
material já não tinha sido levado para o bloco E. Ressaltou que a sala que foi cedida ao MIP na reunião de 61 
colegiado anterior é uma sala bem pequena e não comporta nem vinte cadeiras. A Prof.ª Regina Kubrusly 62 
então, explicou que a sala 207E é pequena, mas que tem dois ambientes e instalações elétricas que 63 
caberiam microscópios, se fosse o caso. Ressaltou que para comportamento animal a questão de ficar 64 
subindo escadas e não ter um biotério próximo é bastante complicado, porque não se pode pernoitar com 65 
animais lá. Destacou que a proximidade da sala com o biotério envolve menos estresse animal, sendo isso 66 
uma questão crítica para eles. Assim, a Prof.ª Claudia Uchoa perguntou se o espaço do Bloco E a que a 67 
Prof.ª Regina Kubrusly havia se referido, se seria liberado para a direção para alocar outro docente ou 68 
outra atividade. A Prof.ª Regina Kubrusly disse que passaria essa responsabilidade para a chefe de 69 
departamento e que falaria com a direção. A Prof.ª Claudia Uchoa lembrou que em reunião passada o 70 
Prof. D´Angelo Magliano solicitou espaço de ensino para atender monitoria de histologia, e lembrou que 71 
a comissão de espaço físico tem que pensar na questão de espaço para salas de aula que está bastante 72 
restrito, não atendendo a demanda do Instituto Biomédico. A Prof.ª Fernanda Carla informou que as duas 73 
salas pertencem ao departamento, e que o retorno das salas deve ser para o departamento e não para a 74 
direção. A Prof.ª Claudia Uchoa disse que o espaço vago poderia ser alocado para um professor que 75 
perdeu espaço. A Prof.ª Fernanda Carla disse que gostaria de um retorno da Comissão de espaço físico 76 
sobre estas questões, e disse que nunca sabe o que fazer nestas situações. Destacou que não há 77 
mapeamento dos espaços e que não sabe quantas salas de aulas são necessárias para atender as 78 
demandas. Assim, disse que gostaria de saber qual a forma de viabilizar estes espaços. Destacou que o 79 
único espaço que viu sendo transformado, mas que ainda não está plenamente em utilização no bloco A, 80 
foi a sala 111 desocupada pelo MFL e devolvida a direção. Acrescentou que os demais espaços que foram 81 
devolvidos não tiveram reformas e nem alterações. Lembrou que o que foi pensado para o bloco E há 20 82 
anos, pode não ter a mesma demanda de hoje em dia. A Prof.ª Claudia Uchoa informou que no MIP estão 83 
fazendo algumas readequações que não foram previstas anteriormente, mas que agora foram 84 
necessárias. Lembrou que houve uma consulta para a reunião de espaço físico, mas que os membros 85 
estavam em férias e por isso a reunião não aconteceu. Também informou que o MIP já fez devolução de 86 
alguns espaços, e que as chaves estão com a direção de unidade. Desta forma, o Presidente do colegiado 87 
explicou que a Comissão de espaço físico não tem nenhuma natureza executiva e deliberativa, e só foi 88 
constituída para apresentação de propostas de utilização daqueles espaços que tivessem sido devolvidos 89 
e sempre com a ótica de transformar estes espaços em espaços de uso coletivo, ou seja, salas de aulas 90 
práticas ou de ensino teórico. Destacou que a comissão tem registrado as demandas, e que a devolução 91 
de salas não ocorre como era esperado. O Prof. Ismar Moraes informou que Comissão não tem o poder 92 
de pedir ao professor para desocupar o espaço quando este ocupa um outro espaço no bloco E, e explicou 93 
que a Comissão se restringe a manter em pasta as justificativas daqueles professores que querem 94 
continuar no espaço, e que isso vem ocorrendo ao longo dos anos. Destacou que a primeira demanda foi 95 
a da Prof.ª Clarice que pediu para utilizar o espaço que havia sido devolvido pela Prof.ª Therezinha, e que 96 
mais recentemente chegou a demanda do Prof. Walter Lilenbaum para utilizar o laboratório dele para 97 

transformar em biotério e que a solicitação foi deliberada em colegiado, e do Prof. Aloysio Cerqueira, 98 

tratado na última reunião de colegiado, e que agora veio mais essa solicitação de uso da sala 215 99 
para manter as atividades do Laboratório de Neuro farmacologia. Informou que algumas 100 
devoluções não foram concretizadas: sala 111 que era utilizada pela Prof.ª Rita; a sala 207E da 101 
Prof.ª Regina que consta inclusive como tendo sido devolvida ao CMB; o laboratório da disciplina 102 
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de parasitologia; de virologia e sala de 304 da micologia, atualmente funcionando como depósito. 103 
A Prof.ª Christina Villela também informou que num possível ajuste curricular e na possibilidade de novas 104 
habilitações haverá necessidade de repensar os espaços para salas de aulas. Assim, após as considerações 105 
dos membros do colegiado a Prof.ª Claudia Uchoa sugeriu que seja feita uma reunião da Comissão antes 106 
da decisão sobre a sala em questão. Assim, a Prof.ª Regina Kubrusly destacou que tem três alunos 107 
dependendo deste laboratório e pede que a reunião da Comissão ocorra com maior brevidade. A Prof.ª 108 
Christina Villela sugeriu uma reunião extraordinária para resolução da questão. O Presidente do colegiado 109 
propôs que a Prof.ª Regina Kubrusly fosse utilizando espaço, mas sabendo que em algum momento 110 
poderia ter que devolve-lo. A Prof.ª Regina Kubrusly respondeu que precisaria de uns 4 (quatro) anos para 111 
utilização do espaço por causa dos alunos de mestrado e doutorado que ainda precisam finalizar suas 112 
pesquisas. Assim, foi decidido pela necessidade de uma reunião urgente da Comissão de Espaço Físico 113 
para a análise e parecer da solicitação, e inclusão de item de pauta na próxima reunião de colegiado para 114 
que assim seja deliberada solicitação. A proposta foi aceita por todos os membros. Item 04. Comissão 115 
Eleitoral Local para escolha de coordenador e vice-coordenador do MGB. O Presidente do colegiado 116 
comunicou que o prazo da gestão atual da coordenação de Biomedicina com a Prof.ª Christina Villela e 117 
Prof.ª Luciana Malheiros se encerrará em 05 de fevereiro. Destacou que em consulta aos membros do 118 
colegiado foi decidida a designação dos seguintes servidores para compor a comissão: Prof.ª Alynne da 119 
Silva Barbosa, mat. SIAPE no 1265667; Prof.ª Carla Ferreira Farias Lancetta, mat. SIAPE no 1518754 e a 120 
Prof.ª Natalia Galito Rocha todos, mat. no SIAPE 2125549; e a discente Paloma Barbosa da Silva Moura, 121 
mat. UFF no 219048063 para a composição da Comissão Eleitoral. Destacou que todos os componentes 122 
da comissão estão relacionados ao curso de Biomedicina. Assim, após votação, a comissão foi aprovada e 123 
será publicada no Boletim de Serviço da UFF. Item 05. Informações sobre Programa de Gestão do 124 
Instituto Biomédico. O Presidente do colegiado informou que o Programa do Biomédico foi aprovado em 125 
29 de julho de 2022 no SEI, e que caberá às chefias apresentarem os editais para a adesão dos servidores. 126 
Esclareceu que até o momento não recebeu nenhum pedido de edital, mas que as chefias já estão 127 
discutindo o assunto. Item 06. Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de 128 
Graduação em Biomedicina. A Prof.ª Christina Gaspar Villela informou que em breve ocorrerá dentro das 129 
comemorações dos 20 anos do Curso de Biomedicina de Niterói a apresentação de um Coral e uma Feira 130 
das Ligas. Item 07. Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação 131 
do CMB. A Prof.ª Isabel David disse não ter informes sobre a Pós-Graduação em Ciências Biomédicas – 132 
Fisiologia e Farmacologia. Sobre o Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Parasitologia 133 
Aplicadas, o Prof. Ricardo Machado informou a saída da servidora Anna Soares da Secretaria da Pós-134 
graduação, e solicitou à direção reposição de um servidor para a coordenação da pós. Também perguntou 135 
ao presidente do colegiado sobre a disponibilidade de usar a sala 112 no bloco E para a coordenação da 136 
pós do MIP, até a sala 111 ficar pronta. O Prof. Ricardo Machado informou que conseguiu verba para fazer 137 
as modificações necessárias nessa sala. O Presidente do colegiado discorreu sobre o espaço que o Prof. 138 
Ricardo estava solicitando. Após considerações perguntou ao colegiado sobre a aprovação do uso da sala. 139 
Não houve manifestação contrária e o pedido sendo portanto, aprovado pelo colegiado. Item 08. 140 
Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. A servidora Luciana Marson 141 
informou que perguntaria sobre os editais de Programa de Gestão, mas que no item 05 da pauta já tinha 142 
obtido a resposta sobre o assunto. Item 09. Informes e deliberações relacionadas às comissões internas 143 
do CMB. O Prof. Pedro Paulo Soares, presidente da Comissão de Avaliação Interna do CMB – CAL pediu 144 
apoio aos chefes de departamento e direção para que eles façam campanha com seus alunos e docentes 145 
para preenchimento do questionário de avaliação. Não houve informes sobre as demais comissões do 146 
CMB. Item 10. Informes e deliberações relacionados ao CMB, Pró-reitorias e Afins. Sobre informes do 147 
CUV, o Prof. Pedro Paulo informou que houve convocação para uma reunião extraordinária para 148 
aprovação da proposta do Conselheiro Prof. Túlio para abertura de edital para encaminhamento da lista 149 
tríplice da nomeação de Reitor: Prof. Antônio Cláudio Lucas da Nobrega, Prof. Fabio Passos e Prof.ª 150 
Alexandra Anastácio. Sobre as comemorações dos 20 anos do curso de Biomedicina de Niterói foi 151 
informado que ocorreu a abertura do II Fórum de Biomedicina cujo tema foi O Olhar da Saúde, da 152 
educação e filosofia na trajetória dos 20 anos do Curso de Biomedicina – UFF – Niterói evento organizado 153 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO – CMB 
pela coordenadora do Curso Prof.ª Christina Gaspar Villela com abertura do Prof. Ismar Moraes, diretor 154 
do CMB. Sobre a publicação do “Informe do Colegiado” foi informado que a direção enviou questionário 155 
aos técnico-administrativos e docentes para mensurar percepção sobre o recebimento do informe, e que 156 
houve 33 respondentes: 12 TAE e 21 Docentes. A partir das respostas recebidas o resultado foi favorável 157 
a dar continuidade no envio do informe mensal, mas ressaltou ter decidido a mudança no nome para 158 
“informe da direção”, e não mais “informe do colegiado”. A Prof.ª Christina Villela elogiou a iniciativa da 159 
divulgação do informe. Sobre o diretório acadêmico foi informado que houve somente 01 (uma) chapa 160 
inscrita para eleição das coordenações do DAJUP. O Presidente do colegiado apresentou relato fotográfico 161 
e informou sobre o que tem sido realizado no Instituto Biomédico. Inicialmente informou que foi separado 162 
mais um Lote de 194 bens inservíveis para o processo de desfazimento; foi realizado serviços de 163 
desinsetização nas áreas comuns em todos os blocos do CMB (ralos e banheiros); finalização da pintura 164 
do muro e paredes próximos à antiga casa do zelador; realização do mutirão de limpeza pela empresa 165 
SOLL que foi recentemente contratada pela UFF; foi enviado os lampiões da entrada do Biomédico para 166 
orçamento de restauração; foi realizado mutirão de limpeza e organização na área de Veterinária do 167 
Anatômico; foi realizada organização e remoção de bens inservíveis do Anatômico para desfazimento; a 168 
empresa EPODONTO retornou os serviços de manutenção de equipamentos de ar condicionado nos 169 
contratos de atendimento nos Blocos A, B, C, D e Chiller do Bloco E. O Presidente do Colegiado também 170 
informou sobre os objetos achados e perdidos que estão no CMB, explicando que no início do período 171 
letivo haverá divulgação sobre esses objetos para que os donos identifiquem esses materiais. O Presidente 172 
do Colegiado informou que recebeu o Ofício nº 011/2022/G I M /E G B /U FF , de 1 8 d e j u l h o d e 2 0 2 173 
2 - Assunto: Solicitação de sala de aula para disciplina GIM00027.IMUNOPATOLOGIA (GIM00027); e Ofício 174 
nº 028/2022/MIP/CMB/UFF, de 20 de julho de 2022- Assunto: Serviço de pintura – Salas do Bloco A (302, 175 
304 e 305 A e B). Sobre ofício expedido informou o seguinte: Ofício nº 34/2022/CMB/UF, de 28 de julho 176 
de 2022 destinado aos Senhores Mario Ronconi - Superintendente da SOMA-UFF e Adalberto Caldas 177 
Marques Filho - Coordenação de Manutenção da SOMA-UFF- Assunto: informação sobre ocorrências 178 
provocadas pela empresa INTERAGUAS no Bloco E do Instituto Biomédico – Alto do Valonguinho. Item 179 
11. Moção Honrosa para o servidor Felipe Vaz Sanches e colaboradores da Spectru Willian Bernardes 180 
da Silva e Maycon Almeida Silva. Após considerações do Presidente do colegiado a solicitação foi 181 
aprovada por unanimidade: Moção honrosa aos colaboradores da empresa terceirizada Spectru Willian 182 
Bernardes da Silva e Maycon Almeida da Silva pela valiosa contribuição para com o Instituto Biomédico 183 
da UFF em relação a infraestrutura de equipamentos em especial ao período do retorno presencial na 184 
pandemia COVID 19 possibilitando a retomada das atividades de forma plena. Aprovada por unanimidade 185 
a Moção honrosa ao Técnico-administrativo em Educação Felipe Vaz Sanches indicada pelo Prof. Ismar 186 
Araújo de Moraes, diretor do Instituto Biomédico, pela valiosa contribuição pautada pelo esforço pessoal 187 
e dedicação para com a administração do Instituto Biomédico da UFF possibilitando o funcionamento da 188 
unidade durante a pandemia de COVID 19 e retomada plena e segura das atividades presenciais a toda 189 
comunidade contemplando docentes, discentes e técnico- administrativos em educação e demais 190 
membros da comunidade externa atendida por esta Unidade Acadêmica. Item 12. Assuntos gerais: O 191 
Prof. Ismar Moraes perguntou se alguém gostaria de acrescentar alguma informação e como não houve 192 
manifestação de nenhum membro, agradeceu a presença de todos, a reunião foi encerrada às 18:18 193 
horas, e para constar, eu, Luciana Sousa Coelho Marson lavrei a presente extrato de ata que foi assinado 194 
por mim e pelo Sr. Presidente da reunião Prof. Ismar Araújo de Moraes. Niterói, aos oito dia do mês de 195 
agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 196 
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