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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO 1 
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 2 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas e vinte e cinco 3 
minutos em primeira convocação, reuniram-se os representantes do Colegiado do Instituto Biomédico na 4 
sala de reunião online disponibilizada pelo Aplicativo Google Meet, sob a presidência do Sr. Diretor da 5 
Unidade, o Prof. Ismar Araújo de Moraes, registrando-se as presenças dos senhores professores titulares: 6 
Ana Maria Viana Pinto, Claudia Maria Antunes Uchôa Souto Maior, D’Angelo Carlo Magliano, Elisabeth 7 
Marostica, Fernanda Carla Ferreira de Brito, Marco Aurelio Sampaio, Regina Celia Cussa Kubrusly, Ricardo 8 
Luiz Dantas Machado, Viviane Alexandre Degani e Luciana Sousa Coelho Marson. Como professores 9 
suplentes na condição de membro titular participou a professora Luciana Reis Malheiros. Como 10 
professores suplentes convidados participaram os professores: Patrícia Riddell Millar Goulart e Simone 11 
Florim da Silva e como representante da Biblioteca a técnico-administrativa Vanja Nadja Ribeiro Bastos 12 
(18/12|). Passando aos trabalhos foi abordado o Item 01. Abertura dos trabalhos e instruções gerais de 13 
comportamento na reunião online. O Presidente do Colegiado, Prof. Ismar de Moraes iniciou a abertura 14 
dos trabalhos informando as instruções gerais de conduta e pedindo autorização para gravação da reunião 15 
para fins de confecção de ata que foi aceito por todos. Em seguida deu boas-vindas a décima segunda 16 
reunião do colegiado do CMB e dedicou a reunião aos aniversariantes do mês: Prof.ª Adriana Correa 17 
(05/12), Prof.ª Carla Lancetta (05/12) e Prof.ª Elisabeth Marostica (03/12) e a Bibliotecária Vanja Nadja 18 
Ribeiro Bastos (18/12). O Presidente do Colegiado pediu desculpas pelo atraso explicando que estava no 19 
Instituto Biomédico, mas por falta de internet teve que ir para sua residência. Informou a todos que a 20 
previsão de término da reunião seria às 18:30 horas com teto máximo às 19:00 horas. O Presidente do 21 
Colegiado também pediu brevidade no uso da palavra, e solicitou que a inscrição para falar fosse através 22 
do chat. Perguntou se algum membro gostaria de incluir algum item, além do solicitado pelo Prof. Marco 23 
Sampaio. Assim, a Prof.ª Claudia Uchôa informou que a Prof.ª Christina Villela havia solicitado por e-mail 24 
inclusão de item, mas o Presidente do colegiado esclareceu que já estava incluído na pauta o assunto que 25 
ela solicitou. Em seguida, o Presidente do Colegiado solicitou a inclusão do Item 11 na pauta “Aprovação 26 
da Banca de Titular do Prof. Marco Aurelio Pereira Sampaio”, assim como a antecipação deste item, sendo 27 
apresentado após a aprovação da Ata. A solicitação foi aceita por todos os membros. A Prof.ª Luciana 28 
Malheiros informou que estaria substituindo a Prof.ª Christina Villela que está em período de férias como 29 
representante da Coordenação do Curso de Biomedicina. Item 02. Aprovação da ata da XI Reunião 30 
ordinária de 2022 realizada em 07 de novembro de 2022 - O Presidente do Colegiado perguntou se havia 31 
alguma manifestação a respeito da Ata de novembro de 2022. Assim, foi informado que havia pedido de 32 
retificação do nome da Prof.ª Fernanda de Brito na referida Ata, e pedido de retificação de trecho 33 
referente a fala da Prof.ª Elisabeth Marostica. Então, após essas considerações e correções, o Presidente 34 
perguntou se todos aprovavam a Ata. A Prof.ª Luciana Malheiros e a Prof.ª Regina Kubrusly se abstiveram 35 
de votar. Desta forma, a Ata do Colegiado do CMB de 07 de novembro de 2022 foi aprovada pela maioria 36 
dos membros. Em seguida o Sr presidente deu prosseguimento com a discussão do Item 11. Aprovação 37 
da Banca de Titular do Prof. Marco Aurelio Pereira Sampaio conforme autorização do plenário. O 38 
Presidente do Colegiado informou que recebeu e-mail do Prof. Marcos Sampaio solicitando aprovação da 39 
Banca para Avaliação da Progressão a Classe E (Professor Titular) da Carreira do Magistério Superior. 40 
Salientou que a Banca foi aprovada pelo departamento de Morfologia em 08 de dezembro de 2022. Assim, 41 
o Presidente do Colegiado apresentou os nomes dos membros da composição da Banca: 1º Membro e 42 
Presidente - Jurandyr de Abreu Câmara Filho; Titulação: Doutorado em Biologia Animal, Universidade 43 
Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, Vínculo: Professor Titular do Departamento de Morfologia, 44 
Universidade Federal Fluminense (UFF); 2º Membro e Secretário - Célio Fernando de Souza Rodrigues; 45 
Titulação: Doutorado em Morfologia, Universidade Federal de São Paulo, UNIFESP, Vínculo: Professor 46 
Titular do Departamento de Morfologia, Universidade Federal de Alagoas (UFAL); 3º Membro - Eulógio 47 
Carlos Queiróz de Carvalho; Titulação: Doutorado em Patologia, Universidade Federal Fluminense, UFF 48 
Vínculo: Professor Titular do Laboratório de Sanidade Animal, Centro de Ciências e Tecnologias 49 
Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF); 4º Membro - Heloísa Justen Moreira 50 
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de Souza; Titulação: Doutorado em Patologia, Universidade Federal Fluminense, UFF; Vínculo: Professora 51 
Titular do Departamento de Medicina e Cirurgia do Instituto de Medicina Veterinária, Universidade 52 
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); 5º Membro - Athelson Stefanon Bittencourt; Titulação: 53 
Doutorado em Ciências Fisiológicas Universidade Federal do Espírito Santo; Vínculo: Professor Titular do 54 
Departamento de Morfologia, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); 6º Membro (Suplente) - Rita 55 
Leal Paixão, Titulação: Doutorado em Saúde Pública, Fiocruz, Rio de Janeiro, Vínculo: Professora Titular 56 
do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal Fluminense (UFF) e 7º Membro 57 
(Suplente) - Rita de Cássia Alves Alcântara de Menezes, Titulação: Doutorado em Ciências Veterinárias, 58 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Vínculo: Professora Titular do Departamento de 59 
Parasitologia Animal, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Após a leitura dos nomes da 60 
Banca o Presidente do Colegiado informou que após essa etapa o Prof. Marcos Sampaio deve dar entrada 61 
no Processo no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) e anexar a documentação, e assim informou que 62 
a servidora Luciana Marson dará o suporte necessário para os trâmites seguintes. Desta forma, o 63 
Presidente do Colegiado colocou em votação a aprovação dos nomes para composição da Banca e sendo 64 
aprovado por unanimidade. Item 03. Aprovação do calendário de reuniões de 2023 - O Presidente do 65 
Colegiado apresentou proposta com datas para o calendário das reuniões ordinárias do Colegiado do CMB 66 
no ano de 2023 : Janeiro – 16, Fevereiro -13 , Março – 13, Abril -10, Maio 08, junho-12, julho 10, Agosto 67 
14, setembro 11, outubro 09, novembro 13 e dez -11. Com relação ao horário dessas reuniões, o 68 
Presidente do Colegiado perguntou aos membros se o horário continuaria às 16 horas ou poderia 69 
antecipar para às 14 horas. E foi decidido pela maioria que poderia mudar para às 14:00 horas. Sobre se 70 
a reunião seria presencial ou online todos os membros votaram pela manutenção da reunião em formato 71 
online. Item 04. Utilização da sala 207-E do Bloco A para a criação do Lab. de Biologia Celular e 72 
Molecular. O Presidente do Colegiado destacou que este item está retornando ao colegiado para novas 73 
considerações. Ressaltou que é uma demanda do Prof. D’Angelo Magliano, e que na última reunião de 74 
colegiado foi evidenciado que na referida sala 207 E ainda havia um material que pertencia a Prof.ª Karen 75 
Oliveira. Assim, explicou que seria realizada uma reunião da Comissão de Espaço Físico para deliberar 76 
sobre esta solicitação. O Presidente do Colegiado esclareceu que a Prof.ª Fernanda de Brito encaminhou 77 
Ofício nº 10/22 MFL à direção com vista a essa comissão. Assim, pediu a Prof.ª Fernanda Carla Brito que 78 
falasse aos membros sobre a situação da referida sala. Então, a Prof.ª Fernanda Brito esclareceu que o 79 
equipamento da Prof.ª Karen Oliveira é delicado, e é um aparelho interinstitucional. Explicou que este 80 
equipamento na verdade foi adquirido em um edital onde participaram UFF, UFRJ e UERJ. E que já foi 81 
solicitado à uma Professora da UERJ que faça a transferência para lá, mas que isso não ocorrerá de uma 82 
para outra. Informou ainda que o equipamento está na sala, mas que o espaço poderá ser ocupado. Assim, 83 
o Prof. D’Angelo Magliano se manifestou dizendo que havia entendido na última reunião que a Comissão 84 
de Espaço Físico se reuniria para trazer um parecer ao colegiado. Então, o Presidente do Colegiado 85 
esclareceu que a reunião da Comissão de Espaço Físico ocorreria no dia seguinte e a Prof.ª Claudia Uchôa 86 
sugeriu que a decisão só fosse tomada após a reunião da Comissão de Espaço Físico. Após discussões 87 
sobre a decisão da utilização da referida sala pelo Prof. D’Angelo Magliano foi deliberado pelos membros 88 
do Colegiado que a Comissão de Espaço Físico colocaria esse assunto como item de pauta na reunião que 89 
ocorreria no dia 13 de dezembro de 2022 às 09:00 horas na sala de reunião da direção do CMB. As 90 
Professoras Luciana Malheiros e Fernanda Brito ressaltaram que essas decisões devem ser deliberadas 91 
primeiramente na Comissão e depois trazidas para homologação em colegiado. O Presidente do 92 
Colegiado, Prof. Ismar Moraes colocou a proposta de discussão prévia na Comissão de espaço físico em 93 
votação e esta foi aceita por unanimidade. Item 05 – Informe s e deliberações relacionados à 94 
coordenação do Curso de Graduaçao em Biomedicina – O Presidente do Colegiado iniciou sua fala 95 
esclarecendo que a Prof.ª Christina Villela havia solicitado inclusão de item na Pauta para falar sobre o 96 
calendário da Comissão Eleitoral. Em seguida esclareceu que a professora Alynne da Silva Barbosa, 97 
presidente da Comissão Local definiu o seguinte calendário: Inscrição das chapas – 15 a 16/12/2022, 98 
Homologação das chapas – 16/12/2022, Recursos – 19 a 20/12/200 até as 16 horas, Envio para Publicação 99 
20/12/2022 a 03/01/2023, Eleição on line -04/01/2023 a 05/02/2023, Recursos 06/01/2023 e envio para 100 
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publicação 06/01/2023. A Prof.ª Simone Florim se mostrou preocupada com o período da consulta, tendo 101 
em vista o período de férias dos alunos e professores. A Prof.ª Luciana Malheiros e a Prof.ª Fernanda Brito 102 
também se mostraram preocupadas e concordaram com a Prof.ª Simone Florim. A Prof.ª Luciana 103 
Malheiros disse que não deveria interferir, pois está na coordenação, mas lembrou que é necessário 12 104 
(doze) dias de antecedência da data da eleição. A Prof.ª Claudia Uchôa esclareceu que ela e Prof.ª Alynne 105 
Barbosa montaram o calendário na semana anterior à reunião do colegiado. Explicou que o calendário foi 106 
montado em função da data de finalização do mandato da atual gestão, para que assim não haja 107 
necessidade de entrada do decano na coordenação. Também informou que fizeram consulta ao 108 
responsável do sistema para verificar se seria possível que as pessoas mesmo de férias poderiam votar no 109 
formato online, e que obteve a resposta que não haveria problemas. Inclusive informou que haveria 110 
tempo hábil para os trâmites da votação no dia 04/01/2023, pois deixarão tudo pronto de acordo com o 111 
regulamento. A Prof.ª Simone Florim disse que a preocupação maior é que no período de férias tem gente 112 
que nem olha o e-mail, se desliga completamente. A Prof.ª Claudia Uchôa esclareceu que a votação pode 113 
ser realizada inclusive por celular. A Prof.ª Luciana Malheiros lembrou que a comissão foi instituída em 114 
agosto, e que sabe que está todo mundo assoberbado. Também lembrou que no caso de a coordenação 115 
ser assumida pelo Decano, o prazo para realizar nova eleição deverá ocorrer em até  60 (sessenta) dias. O 116 
Presidente do Colegiado disse que entende a preocupação das professoras Fernanda de Brito, Simone 117 
Florim e Luciana Malheiros, que a comissão realmente foi aprovada há algum tempo, e que houve atraso 118 
para apresentação desse calendário no Colegiado. Pediu que todos ajudassem na divulgação diante do 119 
prazo considerado curto. Então, colocou em votação a aprovação, que foi aceito pela maioria dos 120 
membros, com exceção da Prof.ª Luciana Malheiros e do Prof. D’ Angelo Magliano que se abstiveram. 121 
Antes da finalização do item, a Prof.ª Luciana Malheiros pediu para deixar registrado que não irá se 122 
candidatar com a Prof.ª Christina Villela, e que quem deve vir na chapa com a Prof.ª Christina Villela é a 123 
Prof.ª Regina Kubrusly. Por fim, a Prof.ª Luciana Malheiros pediu aos membros que dessem maior 124 
divulgação possível aos professores dos departamentos e alunos. Ressaltou que no dia 17 de dezembro 125 
haverá reunião de Colegiado do Curso de Biomedicina, e pode ser que tenha algum professor interessado 126 
em montar uma chapa. Também agradeceu a Comissão Eleitoral e a Direção do Instituto Biomédico da 127 
UFF, justificando sua abstenção tendo em vista está na coordenação no curso. Item 06 Informes e 128 
deliberações relacionados às coordenações dos Cursos de Pós-Graduação do CMB. O Senhor presidente 129 
passou a palavra ao coordenador da Pós-graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas, Prof. 130 
Ricardo Machado que disse não ter informes sobre o curso. Entretanto, aproveitou para ressaltar a 131 
preocupação relacionada aos problemas de oscilação de energia elétrica no Bloco E. Destacou que já é a 132 
quarta semana que tem problemas com a energia elétrica no prédio às segundas-feiras. Mostrou-se 133 
preocupado com essa realidade, tendo em vista os experimentos que estão realizando no bloco. A Prof.ª 134 
Simone Florim acrescentou que não é somente as segundas-feiras que falta luz no prédio, mas que nos 135 
outros dias da semana também tem tido problema com energia elétrica, e que há preocupação em relação 136 
aos prejuízos de aparelho e experimentos. Assim, o Presidente do Colegiado explicou que já tem 137 
agendado uma reunião com a Pró-reitora Vera Cajazeiras na terça-feira dia 09 às 10 horas para saber se 138 
há condições de instalar Splits em todos os espaços do bloco E. Acrescentou que espera ter um parecer 139 
técnico sobre esse assunto. A Prof.ª Fernanda Brito pediu para que esse assunto fosse inserido como item 140 
de pauta para a reunião de janeiro de 2023. Ressaltou que esse assunto a deixa preocupada porque tem 141 
a questão dos biotérios nos finais de semana e que necessitam de um plano de ação, um protocolo nos 142 
casos de interrupção de energia elétrica. O Presidente do Colegiado concordou com a Prof.ª Fernanda 143 
Brito e disse que precisa ser pensada uma estratégia para que o pior não aconteça. Item 07. Informes e 144 
deliberações relacionados aos Técnicos-administrativos do CMB. A técnico-administrativa Luciana 145 
Marson informou que alguns técnicos-administrativos têm perguntado sobre as avaliações individuais do 146 
Programa de Gestão pois não estão sendo visualizadas. Destacou também que os técnicos-administrativos 147 
estão cientes da prorrogação do período de vigência do Programa até o dia 13 de janeiro de 2023. Assim, 148 
o Presidente do Colegiado pediu que a Prof.ª Claudia Uchoa respondesse, tendo em vista que ele estava 149 
de férias até a véspera desta reunião. A Prof.ª Claudia Uchôa informou que verificou que alguns servidores 150 
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não estão preenchendo corretamente o sistema Teleport, e que tem servidor que só preencheu até 151 
outubro/2022. Também informou que verificou que em alguns casos o sistema do Programa de Gestão 152 
está apresentando inconsistências. O Presidente do Colegiado disse que no decorrer da semana irá se 153 
dedicar a preencher as avaliações dos servidores da direção no sistema Teleport. As Professoras Simone 154 
Florim, Claudia Uchôa e Fernanda Brito informaram que farão as avaliações dos servidores de seus 155 
departamentos dentro do prazo estabelecido. Assim, a Prof.ª Claudia Uchôa ratificou que o programa 156 
vigente será encerrado em 13 de janeiro de 2023, e que o próximo vigorará até 06 de dezembro 2023. 157 
Também informou que já submeteram o processo SEI e em breve o edital será publicado. O Presidente 158 
informou que as avaliações de todos os servidores da secretaria haviam sido feitas antes da saída para 159 
suas férias e que se não estavam sendo visualizadas deveria ser por algum problema do sistema, mas que 160 
nesta semana irá se dedicar ao caso. Item 08 – Informes e deliberações relacionadas ao DAJUP - Não 161 
houve informes. Item 09 - Informes e deliberações relacionadas às comissões internas do CMB. Sobre a 162 
Comissão de Biossegurança, a Prof.ª Elisabeth Marostica lembrou que o sistema de coleta continua sendo 163 
através do preenchimento do formulário, e informou que há depósitos temporários no Blococ E e no Bloco 164 
A, mas ressaltou que não é para deixar lixo biológico sem avisar aos responsáveis pela coleta. Ressaltou 165 
que quando preenchem o formulário, o servidor Fábio dos Santos verifica a demanda e providencia a 166 
retirada do material. Apontou que a Prof. ª Claudia Uchôa recebeu informações que havia mau cheiro 167 
relacionado a material biológico no Bloco E. A Prof.ª Elisabeth Marostica também pediu que não 168 
deixassem carcaça no freezer sem avisar a Comissão, e solicitou que os chefes dos departamentos 169 
avisassem aos docentes sobre as regras. A Prof.ª Claudia Uchoa esclareceu que houve reclamação de mau 170 
cheiro no corredor do Bloco E e que passou a informação para a Prof.ª Elisabeth Marostica. Após isso 171 
esteve no Bloco E evidenciou que o problema era em uma lixeira no corredor, sendo o problema resolvido. 172 
Sobre a Comissão de Avaliação Interna do CMB – CAL não houve informes. Sobre a Comissão do PDU a 173 
Prof.ª Luciana Malheiros informou que só retomará as reuniões em março de 2023, mas está aberta a 174 
receber sugestões sobre o PDU. Destacou que o próximo passo será abrir o documento à comunidade 175 
para as considerações que forem necessárias. Sobre a Comissão de Espaço Físico, o Presidente do 176 
Colegiado ratificou o que já tinha dito anteriormente que haveria reunião no dia seguinte na direção do 177 
CMB para entre outros assuntos deliberarem sobre a solicitação do Prof. D’Angelo Magliano. Por fim, 178 
informou que não houve informes sobre a Comissão de Análises de Projetos. Item 10 – Informes e 179 
deliberações relacionados ao CMB, Pró-reitorias e Afins. O Presidente do Colegiado informou que 180 
participou de reunião do CUV em 09 de novembro de 2022 e discorreu sobre os itens que foram discutidos 181 
naquela data e que não foram mencionadas na reunião de colegiado de novembro/ 2022: 01- 182 
23069.156695/2021-27 Interessado: Antônio Henrique Monteiro da Fonseca Thomé da Silva. Assunto: 183 
Recurso ao indeferimento da Resolução CEPEx/UFF No. 884 de 11 de maio de 2022. Alteração de Regime 184 
de trabalho. Câmaras Especializadas opinaram pelo indeferimento; 02- 23069.177371/2022-11 185 
Interessado: Instituto Biomédico. Assunto: Atualização da estrutura organizacional do Instituto 186 
Biomédico. Câmaras Especializadas opinaram pelo deferimento; 03- 23069.168862/2021-82 Interessado: 187 
Nathalia Batista Pereira. Assunto: Reingresso sem Concurso. Recurso ao indeferimento da Resolução 188 
CEPEX nº 1.014 de 27 de julho de 2022. Câmaras Especializadas opinaram pelo indeferimento; 04- 189 
23069.174944/2022-47 Interessado: Escola de Arquitetura e Urbanismo - Departamento de Urbanismo 190 
(TUR). Assunto: Atualização do Regimento Interno do Departamento de Urbanismo - TUR. Câmaras 191 
Especializadas opinaram pelo deferimento.05- 23069.002800/2022-90 Interessado: Laboratório de 192 
Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade (LITS) - Pró-Reitoria de Extensão – PROEX Assunto: Mudança de 193 
nome de Laboratório de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade para NÚCLEO DE INOVAÇÃO, 194 
TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE - NITS. Câmaras Especializadas opinaram pelo indeferimento. 06- 195 
23069.002160/2022-18 Interessado: Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda - 196 
Departamento de Psicologia. Assunto: Criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 197 
Psicologia. Câmaras Especializadas opinaram pelo deferimento. 07- 23069.002613/2022-14 Interessado: 198 
Escola de Engenharia. Assunto: Criação de Doutorado Profissional em Montagem Industrial. Câmaras 199 
Especializadas opinaram pelo deferimento. 08- 23069.002285/2022-48 Interessado: Escola De Serviço 200 
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Social de Niterói. Assunto: Criação de Doutorado em Serviço Social e Desenvolvimento Regional. Câmaras 201 
Especializadas opinaram pelo deferimento. O Presidente do Colegiado destacou a aprovação da 202 
atualização de estrutura do CMB relatando que foram necessárias muitas reuniões para as alterações, 203 
mas que está muito feliz com o resultado e a aprovação. Ressaltou que alguns diretores até brincaram 204 
com ele sobre a possibilidade de copiar o regimento do CMB. Aproveitou para informar que a aprovação 205 
do Regimento foi publicada no Boletim de Serviço Ano LVI Nº 21722/11/2022 Seção III Pag 028 – 206 
Resolução CUV/UFF nº 154 de 09 de Novembro de 2022. Sobre a reunião do CUV ocorrida em 07 de 207 
dezembro de 2022 informou os itens que foram deliberados: 01- 23069.176740/2022-41 - Interessado: 208 
Coordenação de Gestão Institucional, Pró-Reitoria de Planejamento. Assunto: Política de Gestão de Riscos 209 
da UFF. As câmaras especializadas opinaram pelo deferimento. 02 -23069.002959/2022-12 - Interessado: 210 
Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP. Assunto: Autorização de apoio da Fundação Euclides da 211 
Cunha - FEC ao Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP. As câmaras especializadas opinaram pelo 212 
deferimento. Em votação. Aprovado pela maioria. 03 -23069.007180/2014-75- Interessado: Instituto de 213 
Biologia. Assunto: Criação de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu Biotecnologia Marinha. As 214 
câmaras especializadas opinaram pelo deferimento. 04 -23069.182402/2022-48 - Interessado: Tatiana de 215 
Araújo Mendonça.. Assunto: Recurso - Progressão Funcional. As câmaras especializadas opinaram pelo 216 
deferimento. 05 - 23069.007159/2019-84 - Interessado: Coordenação do SINTUFF. Assunto: 217 
Regulamentação da jornada de 30 horas semanais. As câmaras especializadas opinaram pelo 218 
indeferimento. 06 - 23069.153991/2022-57 Interessado: Adalmir José de Souza. Assunto: Progressão 219 
Funcional. As câmaras especializadas opinaram pelo indeferimento. 07 - 23069.161090/2022-39 220 
Interessado: Gabriel Torres dos Santos. Assunto: Reingresso sem concurso (Revinculação para outro curso 221 
afim). As câmaras especializadas opinaram pelo indeferimento. 08 - 23069.165013/2022-58 Interessado: 222 
Sandra Elena Torres Fonseca. Assunto: Reingresso sem concurso (Revinculação para outro curso afim). As 223 
câmaras especializadas opinaram pelo indeferimento. 09 - 23069.020172/2022-24 Interessado: 224 
Faculdade de Economia. Assunto: Homologação - Consulta Eleitoral Diretor e Vice-Diretor da Faculdade 225 
de Economia. As câmaras especializadas opinaram pelo deferimento. 10 - 23069.090016/2021-40 226 
Interessado: Instituto de Ciências da Sociedade - Macaé - ICM / Coordenação do Curso de Ciências 227 
Contábeis – à Distância (EaD). Assunto: Regimento Interno do Colegiado do Curso de Bacharelado em 228 
Ciências Contábeis – EaD. As câmaras especializadas opinaram pelo deferimento. O Presidente do 229 
Colegiado também informou que participou da reunião do GT-Infra-UFF em 08 de dezembro de 2022 cuja 230 
pauta foi :1 - Acidentes de Trabalho; 2 - Exames Periódicos; 3 - Programa de Gestão/Atualização; 4 - 231 
Assuntos Gerais. Assim, explicou que a reunião foi basicamente para falar sobre o Programa de Gestão e 232 
da prorrogação do prazo. Também destacou que os diretores reclamaram muito da usabilidade do 233 
Sistema. Outro item mencionado foi que as unidades poderiam fazer pedidos de máscaras, tendo em vista 234 
o aumento da COVID. Em seguida, o Presidente do Colegiado apresentou informes sobre a manutenção 235 
no CMB juntamente com a apresentação de relato fotográfico. Inicialmente informou que a Biblioteca 236 
recebeu novos títulos e pediu que a Bibliotecária Vanja Bastos informasse a respeito das aquisições, mas 237 
ela por conta da conexão tinha saído da reunião. Sobre o Sistema Monitora UFF, o Presidente do Colegiado 238 
informou que os técnicos do projeto estavam fazendo a instalação das câmeras, e que no total serão 8 239 
(oito) câmeras instaladas no CMB. Destacou que com a instalação das câmeras haverá um panorama 240 
interessante das áreas do Biomédico, e que vai ajudar muito com relação a segurança no CMB. Também 241 
disse que o investimento da UFF nesse monitoramento está sendo entre 3 a 5 milhões, e esclareceu que 242 
o sistema é próprio da UFF. Também enalteceu a qualidade das imagens e informou que um monitor de 243 
vídeos para controle fica na sala da direção do Biomédico. A Prof.ª Fernanda Brito perguntou se em algum 244 
momento foi discutido a questão de onde seriam colocadas as câmeras. Então, o Presidente do Colegiado 245 
informou-a que a aquisição foi um pacote completo, onde veio um técnico avaliar os locais e determinar 246 
a instalação. O Presidente do Colegiado mencionou inclusive que precisariam de mais câmeras instaladas, 247 
mas que por agora seriam somente essas. Também informou que em breve haverá uma central inteligente 248 
que os porteiros terão acesso. Explicou que se depois das às 22 horas houver algum movimento no local, 249 
o sistema será acionado. Também explicou que não teve ingerência para escolher os locais, mas que fez 250 
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pequenas solicitações de ajustes no direcionamento das câmeras. Assim, a Prof.ª Fernanda Brito apontou 251 
que se em outro momento houver a possibilidade de indicar a instalação ela gostaria de ser consultada 252 
para contribuir com informações de locais que precisariam de monitoramento. Então, a Prof.ª Luciana 253 
Malheiros primeiro perguntou ao Presidente do Colegiado se não seria preciso colocar placas informando 254 
que as pessoas estão sendo filmadas, e depois perguntou quanto tempo as filmagens ficariam disponíveis 255 
para acesso. Sobre a primeira pergunta o Presidente do Colegiado informou que esse projeto já acontece 256 
antes mesmo da Pandemia, mas que irá verificar a necessidade dessas placas informativas. Sobre a 257 
segunda pergunta o Presidente do colegiado informou que as imagens vão para a central de 258 
monitoramento e ficam armazenada por um determinado tempo. Sobre a área de convivência do bloco 259 
A , o Presidente do Colegiado informou que houve restauração do guarda corpo. Destacou que a direção 260 
tem comprado material desde a época da gestão do Prof. Otilio Bastos, e assim quando precisam realizar 261 
alguns reparos já conseguem fazer sem ter que depender de comprar material, sendo necessário somente 262 
a mão-de-obra da SOMA. Ainda sobre o espaço de convivência informou sobre o corte de árvore 263 
apodrecida na área de convivência, e que de acordo com a Prof.ª Claudia Uchoa ocorreria ainda neste 264 
mês entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2022. Dando continuidade à apresentação dos informes o 265 
Presidente do Colegiado mostrou fotos e comentou sobre a pintura geral da área do corredor lateral 266 
direito e área de Apoio de Terceirizados e Diretório Acadêmico da Biomedicina - DAJUP. Destacou que o 267 
espaço estava escuro com paredes e portas sujas desde muito tempo requerendo, portanto, esse serviço. 268 
Assim, informou que conseguiu um funcionário trabalhando quase todos os dias realizando as pinturas 269 
necessárias. Sobre a área do estacionamento do CMB informou que foi removido cilindros inservíveis da 270 
casa de Gases no final do Estacionamento do Bloco A , sendo a atitude da Prof.ª Natália Galito do LACE. 271 
Também informou que que houve limpeza com remoção do Limo na área do estacionamento pela 272 
empresa SOLL, esclarecendo que a área estava perigosa com possibilidades de pessoas escorregarem, e 273 
se acidentarem. Destacou a sua satisfação em poder ter atendido um pedido antigo dos discentes do 274 
diretório com a pintura interna e a colocação de manta de impermeabilização do telhado do DAJUP, 275 
explicando que o material utilizado foi do CMB, mas que a mão de obra foi da SOMA. Informou que junto 276 
as coordenações do DAJUP estão sendo retirados alguns bens inservíveis que foram por ele solicitados. O 277 
Presidente do Colegiado retornou ao assunto referente a área de convivência e informou que houve corte 278 
de galhos realizado pelo SOMA. Também informou que houve instalação de mantas de impermeabilização 279 
nas juntas de dilatação da laje do Bloco A, sobre a área da sala de ensino 2 e secretaria do MIP também 280 
com material do CMB e mão de obra do SOMA, e que receberam 170 telhas de fibrocimento para reparos 281 
futuros de telhados pagas com verba da Livre Ordenação do CMB. Ainda através do relato fotográfico, o 282 
Presidente do Colegiado mostrou a Recuperação da fachada de fundos do Bloco D (frontal ao Bloco C). 283 
Sobre o Projeto de Acessibilidade, iniciado no Bloco C, informou que o arquiteto do SAEP já realizou a 284 
mediação do local. Finalizando o relato fotográfico, informou que continua o processo de substituição de 285 
portas – Bloco D – Subsolo do Anatômico, e que houve a troca e abastecimentovdos extintores do Bloco 286 
E. Destacou que que houve queda de uma Janela do Bloco E, mas que já foi provisoriamente reparado 287 
pelo SOMA, que inclusive também solicitou revisão de todas as janelas do bloco E, estando aguardando 288 
serviço de serralheria. Por fim, o Presidente do Colegiado apresentou resumo das solicitações registras 289 
no sitema CITSMART desde Maio de 2022 e destacou que das solicitações feitas à SOMA já foram 290 
atendidas 44% delas, mas que ainda falta 56% solicitações a serem realizadas. Enfatizou que ele e a Prof.ª 291 
Claudia Uchoa, que o estava substituindo no período de férias, têm cobrado bastante a solução destas 292 
pendências à SOMA, e sinalizou que tem melhorado bastante os serviços realizados pela SOMA no CMB. 293 
Sobre ofícios recebidos na Direção do CMB desde a última reunião, o Presidente do Colegiado elencou os 294 
seguintes: Oficio nº 053/2022/MIP/CMB/UFF, de 03 de novembro de 2022 cujo assunto foi a retirada de 295 
bens inservíveis no Bloco A e E, indicados pela disciplina de Virologia; Ofício nº 054/2022/MIP/CMB/UFF, 296 
de 10 de novembro de 2022 sobre os dados de Alunos que frequentam o Instituto nos Finais de Semana; 297 
Oficio nº 057/2022/MIP/CMB/UFF, de 21 de novembro de 2022 sobre Funcionamento no MIP durante o 298 
período de recesso e o Ofício nº 10 MFL/CMB/UFF, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 sobre a manutenção 299 
do espaço físico no Bloco A do Instituto Biomédico, solicitado pelo Departamento de Fisiologia e 300 
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Farmacologia. Sobre os ofícios enviados pela direção do CMB, o Presidente do colegiado apresentou os 301 
seguintes: Ofício nº 45/2022/CMB/UFF, de 01 de novembro de 2022 cujo assunto foi Avaliação de 302 
Instalação de gás GLP na sala A404 Bloco A do Instituto Biomédico; Ofício nº 46/2022/CMB/UFF de 16 de 303 
novembro de 2022 que informa a ausência e atrasos no trabalho sem compensação de carga horária do 304 
servidor William Pereira dos Santos; Ofício nº 47/2022/CMB/UF, de 18 de novembro de 2022 informando 305 
a Cessão das Instalações do Instituto Biomédico para Processo Seletivo da SEAP, explicando que pediu 306 
que o servidor Felipe Sanches assuma a coordenação destes concursos no CMB, pois ele já conhece as 307 
pessoas e os espaços do CMB; Ofício nº 48/2022/CMB/UFF, de 01 de dezembro de 2022 sobre o apoio na 308 
realização de pesquisa coordenada pela Prof. Alynne Barbosa junto ao Instituto Federal de Educação do 309 
Sudeste em Barbacena – MG. Por fim, informou que não houve publicação de DTS no mês de novembro 310 
de 2022. Item 11. Assuntos de Interesse Geral. A Prof.ª Claudia Uchôa perguntou como ficaria a situação 311 
do Colegiado de Unidade visto que o mandato finaliza em setembro de 2023 e que haverá eleição da 312 
direção provavelmente em janeiro de 2023. O Presidente do Colegiado informou que não sabe ao certo 313 
sobre este prazo. Então, a Prof.ª Luciana Malheiros informou que viu no portal do CMB que a última 314 
publicação do colegiado é de setembro de 2021 e que deve ir até setembro de 2023. A Prof.ª Claudia 315 
Uchoa informou que houve prorrogação do colegiado pelo CUV por conta da Pandemia. Assim, o 316 
Presidente do Colegiado informou que o Colegiado atual foi eleito por 2 (dois anos). A Prof.ª Luciana 317 
Malheiros sugeriu que esse assunto fosse item de pauta na próxima reunião, e agradeceu as melhorias 318 
realizada no espaço do DAJUP. Assim, o Presidente do Colegiado perguntou se alguém gostaria de 319 
acrescentar alguma informação e como não houve manifestação de nenhum membro, agradeceu a 320 
presença de todos, a reunião foi encerrada às 18:32 horas, e para constar, eu, Luciana Sousa Coelho 321 
Marson lavrei a presente extrato de ata que foi assinado por mim e pelo Sr. Presidente da reunião Prof. 322 
Ismar Araújo de Moraes. Niterói, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois. 323 
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