
     
INFORME nº  04/2022 DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO 

(IX  REUNIÃO ORDINÁRIA – 10/10/2022) 

 

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

do  mês de julho/2022, o diretor do Instituto e presidente do referido colegiado, passou a enviar esse 

comunicado, na forma de “informe”, com as principais deliberações para o conhecimento da 

Comunidade. 

O informe é da autoria e  inteira responsabilidade do diretor que tem por intenção  levar de 

pronto as informações que permitem acompanhar mais de perto o que vem sendo tratado nesta 

instância deliberativa, mesmo antes da aprovação da ata que só ocorrerá no mês subsequente. 

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 IX Reunião Ordinária do CMB realizada em 10/10/2022 encontram-se 

listados abaixo. 

 

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

Item 02. Aprovação da ata da IX  Reunião ordinária  de 2022 realizada em 12 de setembro de 2022. 

Item 03. Aprovação do Projeto do Prof. Bruno Francesco 

Item 04. Indicação de Comissão  para eleição de diretor e vice-diretor do CMB. 

Item 05. Pedido de utilização da sala 215 para Lab. de Neurofarmacologia comportamental e 

molecular 

Item 06. Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de Graduação em 

Biomedicina. 

Item 07. Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do 

CMB. 

Item 08. Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. 

Item 09. homologação do resultado da eleição do DAJUP e informes e deliberações  

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. 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 ela foi dedicada 

aos novos representantes do DAJUP no Colegiado do CMB 

 

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


Item 02. Aprovação da ata da IX Reunião ordinária  de 2022 realizada em 12 de setembro de 2022. 

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

Biomédico e pode ser consultada neste link. 

 

Item 03. Aprovação do Projeto do Prof. Bruno Francesco 

O presidente informou que recebeu pedido de aprovação no Colegiado do CMB do projeto do 

Prof. Bruno Francesco do MIP denominado “Desvendando os microbiomas de macroalgas na costa 

fluminense”, que foi aprovado em edital e será financiado pelo Office of Naval Research (ONR) para 

realização entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025, e que consultou a Comissão de Análise de Projetos 

do Biomédico, não havendo parecer contrário.  O Prof. Bruno fez uma exposição do projeto informando 

o prazo de execução entre janeiro de 2023 e dezembro de 2025 tendo como membro fiscal o  servidor 

Andre Victor Barbosa. O peido de aprovação foi submetido à votação e foi aprovado pela unanimidade. 

 

Item 04. Indicação de Comissão  para eleição de diretor e vice-diretor do CMB. 

  Considerando o prazo da gestão atual da direção do Biomédico findar em março do próximo 

ano, foi submetida à votação e feita a aprovação dos seguintes nomes para composição da Comissão 

Eleitoral Local. Como titulares: Prof. Alyne da Silva Barbosa, Prof.ª Carla Ferreira Farias Lancetta, TAE Jackson 

Santos de Oliveira e a discente Julia Viana Marque. Como suplentes: Prof.ª Karen de Jesus Oliveira, TAE 

Marcio Amorim de Machado Ferreira e a discente Bruna dos Reis. 

 

Item 05. Pedido de utilização da sala 215 para Lab. de Neurofarmacologia comportamental e 

molecular 

Conforme decisão da Assembleia anterior, a comissão de espaço físico do CMB solicitou aos 

chefes de departamentos uma atualização das demandas atuais de seus professores. Não havendo 

resposta por todos, o assunto não foi discutido pela comissão. Mas, a Prof. Regina Kubrusly informou 

sobre sua preocupação com a demora da resposta pois tem verba de projetos com urgência para 

utilização. A professora solicitou a cessão pelo colegiado do espaço da sala 215 para o Laboratório de 

Neurofarmacologia Comportamental e desocupação da Sala 207-E para o CMB. A proposta foi submetida 

à discussão e na votação foi aprovada pela unanimidade. 

 

Item 06.  Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de Graduação em 

Biomedicina. 

 A  Coordenadora Prof. Christina Villela informou sobre o sucesso do evento “ Coral de Vozes de 

Furnas” ocorrido o dia 13 de setembro, como parte da Comemoração dos 20 anos do curso de 

Biomedicina, e sobre a ocorrência  da “Feira de Ligas” em 21 e 22 de setembro. 

 

Item 07. Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do CMB. 

Não houve informes pelos coordenadores.  

 

Item 08. Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. 

 Não houve informes. 

 

Item 09. homologação do resultado da eleição do DAJUP e informes e deliberações  

 O colegiado, considerando a publicação do resultada da eleição do DAJUP publicado no boletim de 

serviço  nº 169 do dia 8 de setembro de 2022, onde indicou a participação de  59 (cinquenta e nove) 

http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/10/Ata-colegiado-do-CMB-12-de-setembro-de-2022.pdf


votantes,  sendo apurados 56 votos válidos e 3 em branco, decidiu pela Homologação da chapa 

vencedora “ CHAPA INOVAÇÃO” com a seguinte composição: 

• COORDENADORIA GERAL: Paloma Barbosa da Silva Moura 

•  COORDENADORIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO: Isadora Coelho Ponciano e Giovanna 

Lopes Montuori  

• COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO INTERNA: João Victor Dória Voigt e Giovanna Palermo 

de Andrade  

• COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO EXTERNA: Laryssa Rocha Alves Vasconcelos  

• COORDENADORIA DE EVENTOS CIENTÍFICOS E ACADÊMICOS: Julia Viana Marques e Bruna 

dos Reis  

• COORDENADORIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER: Thales Santos Almeida  

 

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

 A Prof.ª  Elisabeth Marostica da Comissão de biossegurança reiterou a necessidade informação 

sobre o estoque de químicos sob controle da Polícia Federal no Biomédico e a divulgação para o link 

para demandas de recolhimento de lixo biológico que está disponível na homepage do Biomédico, na 

aba UTILIDADES.  

 

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

 

Sobre reuniões do CUV. Foi informado ter havido reuniões Ordinárias em 14/09 e 05/10/2022, 

respectivamente com 8 e 2 itens de pautas, sendo nenhum deles relacionado diretamente com o 

Instituto Biomédico, e todos aprovados de acordo  com os pareceres das Câmaras Superiores. 

 

Sobre uma Reunião do Fórum de diretores da UFF.  Foi informado ter ocorrido reunião em 

21/09/2022 sendo tratados os assuntos abaixo e que resultaram em ofícios encaminhados para a 

Reitoria. 

1. falta de Suporte jurídico para diretores de unidade na rotina de trabalho e condução de PADs.  

2. Exposição das Experiências com o Programa de Gestão e Teleport. 

3. Problemas observados IN GAR/RET/UFF nº 41, de 31 de agosto de 2022, que implicam no 

aumento da carga de trabalho dos chefes imediatos e gera conflitos. 

4. Apresentação do Projeto de Segurança “Monitora-UFF” 

5. Problemas no acesso ao SEI nos casos de secretarias unificadas na Unidade. 

6. Calendário de concurso docente 2023 não condizentes com as expectativas das Unidades 

interessadas 

Os problemas apontados  

 

Sobre participações em Eventos. Foi destacada a participação para representação do Instituto 

Biomédico no "HUAP em transição“ em 28/09/2022. O  evento reuniu a comunidade para debater 

saúde pública e os desafios do Hospital. E na inauguração do "Núcleo Institucional de Dados 

Integrados (Nidi) em 3/10/2022. O objetivo do Nidi é acompanhar o esforço e os resultados das áreas 

administrativas e acadêmicas, assim como oferecer dados e informações que auxiliem na tomada de 

decisão dos gestores da Universidade. 

 



Sobre a escolha de Servidor Emérito do CMB em 2022.  Foi informado o resultado da eleição 

feita por meio do Formulário Google decido na plenária anterior, sendo a  servidora Mary Adriana Pìnto da 

Gama, a indicada pela direção para receber o Prêmio de Servidor Emérito-2022 

• Edson Ribeiro (CMB) = 2 votos 

• Elisabet Morosini (MIP) = 10 votos 

• Marcia Pinheiro (MMO) = 26 votos Sra.  

• Mary Adriana Pinto da Gama (MFL) = 42 votos. 

 

Na forma de relatório fotográfico foi apresentado: 

 
Evento Coral de Furnas ocorrido no CMB em 13/09/2022 

 
Feira da Ligas realizada no Bloco A do CMB em 21 e 22 de 

setembro de 2022 

 

 
Inauguração do "Núcleo Institucional de Dados 
Integrados (Nidi). Geociências em 03/10/2022 

 

 
"HUAP em transição“- Um debate sobre  saúde pública e os 

desafios do Hospital. HUAP. 

 
Colocação das placas de identificação dos espaços do 

Bloco E 

      
Reiniciado o processo de troca de Portas no CMB 



 

                     ANTES 

 

                   DEPOIS 

Remoção de entulhos e materiais inservíveis não patrimoniados do corredor lateral direito do  Bloco A 

 

        
Lampiões da entrada do Bloco A restaurados e instalados  



 

       
Nova iluminação do Jardim do Bloco A 

 

 

❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS RECEBIDOS. 

OFÍCIO RECEBIDO ASSUNTO  ENCAMNHAMENTO DADO 

OFÍCIO Nº 8/2022/MMO/CMB/UFF, de  15 de 
setembro de 2022. 

Solicitação de Realização de Convênio  
para aquisição de cadáveres  

Retorno para que a atitude seja do  
MMO 

OFÍCIO Nº 037/2022/MIP/CMB/UFF, de 13 de 
setembro de 2022.  

Instalação Gás – Micologia MIP – Bloco 
A 

Informada a impossibilidade 
momentânea 

OFÍCIO Nº 036/2022/MIP/CMB/UFF, de 12 de 
setembro de 2022.   

Serviço de pintura – Salas do Bloco A CITSMART – SOMA - Já Concluída 

OFÍCIO /2022/MFL/CMB/UFF Nº 05, DE 15 DE 
AGOSTO DE 2022  

Instalação de capela de exaustão no 
Laboratório de Ciências do Exercício 

CITSMART – SOMA - Aguardando 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 001 2022/DACQ/ 
CPD/PROGEPE/UFF, de 09 de setembro de 
2022 

Prazos de antecedência dos processos 
de afastamento no país e no exterior e 
de licença para capacitação 

Repassado os servidores do CMB 
por email 

OFÍCIO CIRCULAR S/Nº /2022/AGENDA 

ACADÊMICA UFF 2022/GAR/RET/UFF  de  04 

de Outubro de 2022  

AGENDA ACADÊMICA UFF 2022 – 

GRATUIDADE NAS INSCRIÇÕES  

  

Repassado os servidores do CMB 

por email 

 

❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS EXPEDIDOS  

Número do Ofício Expedido Assunto Destino 

OFÍCIO Nº 37/2022/CMB/UFF   de 16  

de setembro de 2022. 

solicitação de realização de convênios com vistas à obtenção de 

peças cadavéricas para apoio ao ensino de anatomia humana. 
GAR 

OFÍCIO Nº 38/2022/CMB/UFF    de  16 

de Setembro  de 2022. 

informa demanda do Departamento de Morfologia relativa às 

necessidades laborais no setor. (Assunto retificado). 
PROGEPE 

OFÍCIO Nº 40/2022/CMB/UFF   de  23 

de setembro de 2022. 

solicita autorizar entrada de professores e alunos do Instituto 

Biomédico no campus Valonguinho aos Sábados. 
SOMA 

OFÍCIO Nº 41/2022/CMB/UFF de   03 

de outubro de 2022. 

solicitação de oficialização de professora na condição de decana 

para fins de substituição do diretor. 
GAR 

OFÍCIO Nº 38/2022/CMB/UFF    de  16 

de Setembro  de 2022. 

informa demanda do Departamento de Morfologia relativa às 

necessidades laborais no setor. (Assunto retificado). 
PROGEPE 

 



❑ INFORMES SOBRE  DTS PUBLICADAS 

Número da DTS Ementa  

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO CMB/UFF 

NO 13, DE O5 DE SETEMBRO DE 2022. 

Institui a comissão de seleção de servidores no 
processo de adesão ao Programa de Gestão do 
Instituto Biomédico.  

ACESSE O BS 
AQUI 

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO CMB/UFF 

NO 14, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022. 

Institui a comissão local do Instituto Biomédico 
responsável pela organização e execução das 
atividades relacionadas à XXIV Semana de 
Monitoria da UFF. 

ACESSE O BS 
AQUI 

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO CMB/UFF 

NO 15, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022. 

Institui a comissão a Comissão para 
acompanhamento e apoio à gestão do Plano de 
Desenvolvimento da Unidade do Instituto 
Biomédico (PDU-CMB). local do Instituto 
Biomédico. 

ACESSE O BS 
AQUI 

 

Item 12. Assuntos de Interesse Geral. 

 O Prof. Ismar lembrou a necessidade resgatar a ideia tratada em reunião desse colegiado sobre 

homenagem ao ex-diretor, nosso saudoso Prof. Otilio Machado Pereira Bastos e propôs a criação de um 

formulário Google para que a comunidade escolha sobre como fazer. Exemplos:  Nome do espaço 

Memória do Hall de entrada do Bloco A,  Nome do espaço de convivência do Bloco A,  Nome do 

auditório do Bloco C,  Nome do Auditório do Bloco E.  

 

 

 

Prof. Ismar Araújo de Moraes 

Diretor do Instituto Biomédico - CMB 

Presidente do Colegiado do CMB 

http://www.noticias.uff.br/bs/2022/09/168-22.pdf#page=07
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/09/168-22.pdf#page=07
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/09/175-22.pdf#page=07
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/09/175-22.pdf#page=07
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/09/176-22.pdf#page=07
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/09/176-22.pdf#page=07

