
     
INFORME nº  05/2022 DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO 

(XI  REUNIÃO ORDINÁRIA – 07/11/2022) 

 

Estamos apresentando mais um  informe com o resumo dos assuntos tratados em reunião 

do Colegiado do Instituto Biomédico. 

Os informes antecedem a aprovação da ata da reunião ocorrida e portanto, são de autoria e  

inteira responsabilidade do diretor que tem por intenção  levar mais rapidamente as informações que 

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

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 XI Reunião Ordinária do CMB realizada em 07/11/2022 encontram-se 

listados abaixo. 

 

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

Item 02. Aprovação da ata da X  Reunião ordinária  de 2022 realizada em 10 de outubro de 2022. 

Item 03. Utilização da sala 207-E do Bloco A para a criação do Lab. de Biologia Celular e Molecular. 

Item 04. Recesso de final de ano no Instituto Biomédico. 

Item 05. Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de Graduação em 

Biomedicina. 

Item 06. Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do 

CMB. 

Item 07. Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. 

Item 08.  Informes e deliberações relacionados ao DAJUP  

Item 09. Informes e deliberações relacionadas às comissões internas do CMB. 

Item 10. Informes e deliberações relacionados ao CMB, Pró-reitorias e Afins. 

Item 11. 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 

 

Item 02. Aprovação da ata da X Reunião ordinária  de 2022 realizada em 10 de outubro de 2022. 

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

Biomédico e pode ser consultada neste link. 

 

http://biomedico.uff.br/colegiados/
mailto:cmb@id.uff.br
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/11/Ata-Outubro-2022.pdf


Item 03. Utilização da sala 207-E do Bloco A para a criação do Lab. de Biologia Celular e Molecular. 

 

O diretor informou que recebeu pedido do Prof. D’Angelo Carlo Magliano justificando sua 

atitude de pedir o apoio do colegiado pois foi contemplado com espaço no Bloco E pois não era professor 

do Biomédico na ocasião, e que ciente da disponibilização do espaço da sala 207E do Bloco A na última 

plenária então veio requerer tal espaço. Após a  discussão foi decidido que o pedido do professor será 

encaminhado para a Comissão de Espaço Físico que terá até a próxima reunião para apresentar 

sugestões.  

 

Item 04. Recesso de final de ano no Instituto Biomédico. 

 Considerando a publicação da PORTARIA SGP/SEDGG/ME Nº 8.676, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 

que estabelece orientações aos órgãos e entidades integrantes da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional, acerca do recesso para comemoração das festas de final de ano, o diretor 

informou que questionou a PROGEPE sobre como proceder no caso de a Unidade optar pelo recesso no 

referido período e recebeu as seguintes informações: 

1. Deverá ser garantido o atendimento ao público  e o funcionamento da unidade a fim de não 

prejudicar as atividades dos setores, podendo ser  estabelecido revezamento de pessoal. 

2. As pactuações de  atendimento ao público, no plano de trabalho, devem ser cumpridas 

presencialmente. 

3. A  compensação  de horas por  servidores obrigados ao registro de ponto poderá ser feita em regime 

de até 10 horas por dia, previamente ou posteriormente ao recesso. 

4. A  compensação de horas por servidores em Programa de Gestão com pactuação de atendimento 

ao público poderá ser feita de igual forma 

 

Em discussão, a plenária aprovou a adesão ao recesso permitido pela legislação e ficou a cargo 

das chefias departamentais informar o horário de funcionamento das suas secretarias para a direção, 

assim como as decisões junto aos servidores sobre as formas de compensação das faltas ou não 

entregas previstas no programa de gestão,  respeitado o funcionamento dos setores e demais 

orientações da PROGEPE. 

 

Item 05.  Informes e deliberações relacionados à coordenação do Curso de Graduação em 

Biomedicina. 

 A  coordenação informou que foi solicitado um espaço para guarda de materiais da Atlética Prof. 

Ronald Marques dos Santos sendo orientado a buscar a direção para apresentar a demanda.  

 

Item 06. Informes e deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do CMB. 

Em nome da coordenação de Pós-graduação em Ciências Biomédicas a Prof.ª Elisabeth 

Marostica informou a ocorrência do III Simpósio de Fisiologia e Farmacologia nos dias 8 e 9 de novembro 

e a seleção de mestrado nos dias 18 e 21 de novembro.  

O coordenador da Pós-graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas, Prof. Ricardo Machado 

informou a ocorrência do VIII Semana Científica do PPGMPA nos dias 21 a 23 de novembro. 

 

Item 07. Informes e deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. 

  Não houve informes. 

 



Item 08. Informes e deliberações relacionados ao DAJUP. 

  A discente Laryssa Rocha Alves Vasconcelos solicitou espaço para funcionamento do DAJUP 

dentro da Unidade e foi decido pelo encaminhamento da demanda para Comissão de Espaço Físico.  

 

Item 09. Informes e deliberações relacionadas às comissões internas do CMB. 

 Não houve informes.  

 

Item 10. Informes e deliberações relacionados ao CMB, Pró-reitorias e Afins. 

 

Sobre reuniões do CUV. Foi informado não ter ainda ocorrido a reunião ordinária de 

novembro 

Sobre uma Reunião do Gabinete do Reitor com os diretores de Unidades.  Foi informado ter 

ocorrido reunião em 17/10/2022 motivada pela solicitação feita pelo Fórum de diretores preocupado 

com o calendário prevendo uma única janela no ano de 2023 e possibilidade de  contratação prevista 

para final de 2023 ou início de 2024 o que poderia impactar o processo de substituição de docentes nas 

aposentadorias. Mas foi justificado o calendário pois o processo de concursos de docentes é 

naturalmente longo por força da legislação que o regula e que obriga a prever as  várias etapas recursais.  

 

Sobre a escolha do "Prêmio de Excelência em Docência 2022 do Instituto Biomédico". Foi 

informado o resultado da eleição feita por meio do Formulário Google com indicação feita pelos alunos 

do Curso de Biomedicina, sendo escolhida a Prof.ª Eliete Dalla Corte Franz do MMO, com 48,6% dos 74 

alunos votantes. 

Sobre a escolha do local para receber o nome do Prof. Otilio Machado Pereira Bastos como 

homenagem. Foi informado o resultado da consulta feita à comunidade por meio de formulário Google 

indicando a preferência de 64,4% dos 59 votantes, para a cessão do nome para o museu existente no 

Hall do Instituto Biomédico que receberá o nome de  ESPAÇO MEMÓRIA PROF. OTILIO MACHADO 

PEREIRA BASTOS. 

 

Na forma de relatório fotográfico foi apresentado: 

 
Recebimento de mais 13 portas adquiridas com 

verba de Livre Ordenação para dar continuidade ao 
processo das substituições 

 
Recolhimento e Substituição de 27  lixeiras branca  

para distribuição  nos  laboratórios do CMB. 



 
Substituição de lixeiras danificadas por outras com 

pedal e identificação de uso. 

 
Substituição da porta de entrada do Bloco C. 

 
 

     
Substituição das cortinas das salas de aulas do Bloco C. 

 

      
Isolamento da área de passagem de tubos de gás no Bloco E evitando entrada de gatos e gambás. 



            
Continuidade no processo de descarte e desfazimento de inservíveis do Bloco A 

 

               
Continuidade no processo de descarte e desfazimento de inservíveis do Bloco E 

                                            
Proposição de placa de indicação do Bloco E para confecção pela SOMA 



 

 

❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS RECEBIDOS. 

OFÍCIO RECEBIDO ASSUNTO  ENCAMINHAMENTO DADO 

OFÍCIO  N º 01/2022/GPA/ICHF/UFF, de 

6/10/2022 
Reserva de Salas 

Negativa, por incompatibilidade de 

horário requerido e disponível 

 OFÍCIO Nº 045/2022/MIP/CMB/UFF  de 

17/10/2022 

 DEVOLUÇÃO DE APARELHOS 

RETROPROJETORES  
Será feito o desfazimento 

OFÍCIO Nº 052/2022/MIP/CMB/UFF de  

27/10/2022 
Reparo de Ar-Condicionado  

 

❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS EXPEDIDOS  

Nº do Ofício Enviado ASSUNTO DESTINO 

OFÍCIO Nº 42/2022/CMB/UFF 
de 11 de outubro de 2022. 

Requer reforço de policiamento nas imediações do  
Instituto Biomédico-UFF haja vista o aumento relatos 
de ocorrência de roubos 

12º BPM 

OFÍCIO  
Nº43/2022/CMB/UFF, de 14 
de outubro  de 2022. 

Ajuste da carga horária da Servidora Sonia Maria 
Homem de Macedo . 

PROGEPE 

OFÍCIO Nº 
44/2022/CMB/UFF,  de 01 de 
novembro de 2022. 

Avaliação de redimensionamento elétrico sala 312 
Bloco E do Instituto Biomédico 

SAEP 

 
❑ INFORMES SOBRE  DTS PUBLICADAS 

Número da DTS Ementa 

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO CMB/UFF NO 16, DE 
11 DE OUTUBRO  DE 2022. 
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/10/194-
22.pdf#page=12 

Institui a comissão eleitoral local (CEL) do Instituto 
Biomédico para o processo de escolha de diretor e 
vice-diretor do Instituto Biomédico da UFF.  

DETERMINAÇÃO DE SERVIÇO CMB/UFF NO 17, DE 
21 DE OUTUBRO  DE 2022. 
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/11/207-
22.pdf#page=07 
 

Institui a comissão de apoio às decisões do 
Colegiado do Instituto Biomédico relativas ao uso 
do espaço físico da Unidade. 

 

Item 11. Assuntos de Interesse Geral. 

A Prof.ª Claudia Uchoa informou sobre os problemas decorrentes da falta de estrutura e apoio 

para o atendimento de alunos que passam mal na Unidade e requerem atendimento médico. A 

direção informou que a direção vem adotando como procedimento informar a família sobre a 

ocorrência e em caso de necessidade remoção via SUS. 

A Prof.ª Viviane Degani pediu providências acerca da contratação de mão de obra para 

atendimento de demanda de serviços no MMO e as providências serão adotadas. 

   

 

Prof. Ismar Araújo de Moraes 

Diretor do Instituto Biomédico - CMB 

Presidente do Colegiado do CMB 

http://www.noticias.uff.br/bs/2022/10/194-22.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/10/194-22.pdf
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/11/207-22.pdf%23page=07
http://www.noticias.uff.br/bs/2022/11/207-22.pdf%23page=07

