
     
INFORME nº  06/2022 DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO 

(XII  REUNIÃO ORDINÁRIA – 12/12/2022) 

 

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 XII Reunião Ordinária do CMB realizada em 12/12/2022 encontram-se 

listados abaixo. 

 

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

Item 02. Aprovação da ata da XI Reunião ordinária  de 2022 realizada em 07 de novembro de 2022. 

Item 03. Aprovação do calendário de reuniões de 2023 

Item 04. Utilização da sala 207-E do Bloco A para a criação do Lab. de Biologia Celular e Molecular. 

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 XI Reunião ordinária  de 2022 realizada em 07 de novembro de 2022. 

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

Biomédico e pode ser consultada neste link. 

 

Item 03. Aprovação do calendário de reuniões de 2023 

  Em discussão, o presidente apresentou a proposta de manutenção da reunião sempre na  

segunda segunda-feira do mês e no horário de 14 horas.  

http://biomedico.uff.br/colegiados/
mailto:cmb@id.uff.br
http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2022/12/Ata-CMB-07-de-novembro_2022-.pdf


Janeiro 16  Maio 08  Setembro 11 

Fevereiro 13 Junho 12 Outubro 09 

Março 13 Julho 10 Novembro 13 

Abril 10 Agosto 14 Dezembro 11 

 

 

Item 04. Utilização da sala 207-E do Bloco A para a criação do Lab. de Biologia Celular e Molecular. 

O diretor informou esse pedido do Prof. D’Angelo Carlo Magliano foi apresentado na reunião 

anterior, ocasião em que foi deliberado pela submissão do pedido à Comissão de Espaço Físico. Não 

tendo havido reunião da comissão, mas com base em Ofício encaminhado pela chefia do MFL 

informando não ter mais responsabilidade sobre a sala 207E o assunto foi então retornado à pauta para 

discussão. Foi decisão da plenária encaminhar a proposta para a Comissão que se reunirá no próximo 

dia 13 de dezembro. 

 

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

Biomedicina. 

  O presidente iniciou o tema apresentando o calendário para o processo eleitoral para eleição 

da coordenação de Biomedicina conforme abaixo.  

Inscrição das chapas 15 a 16/12/2022 

Homologação das chapas 16/12/2022 

Recurso 19 a 20/12/2022 até as 16 horas 

Envio para publicação 20/12/2022 após período de recurso 

Campanha Eleitoral 20/12/2022 a 03/01/2023 

Eleição on line 04/01/2023 a 05/01/2023 

Recurso 06/01/2023 até as 16 horas 

Envio para publicação 06/01/2023 após período de recurso 

 

Houve discussão acerca do período de ocorrência do processo eleitoral coincidir com férias de 

alunos, mas foi justificado pela necessidade de haver eleição para não haver descontinuidade na 

gerência da coordenação do curso. O diretor informou que fará junto a Comissão eleitoral uma  ampla 

divulgação no período.  A  vice coordenadora Prof.ª Luciana Malheiros agradeceu o trabalho da comissão 

e solicitou empenho para adesão ao processo eleitoral. 

 

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

Não houve informes da coordenação de Programa de Pós-graduação em Ciências Biomédicas 

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

solicitou empenho da direção acerca do problema do ar-condicionado do Bloco E.  O Diretor informou 

que haverá reunião na próxima sexta-feira, especificamente para tratar desse tema junto à PROAD. 

 

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

  A representante Luciana Marson comentou sobre informações recebidas de servidores do 

CMB que não tem conseguido ver as avaliações de suas tarefas. Os chefes imediatos presentes 

informaram que fizeram as avaliações, mas que há reclamações constantes do sistema TELEPORT e que 



então seriam revistas as avaliações já feitas e que não aparecem para os servidores. Havendo 

necessidade será contatada a STI. 

 

Item 08. Informes e deliberações relacionados ao DAJUP. 

  Não houve informe. 

 

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

  A Prof.ª Elisabeth Marostica solicitou um cuidado especial para que todos os pedidos de 

recolhimento de material biológico sejam feitos via formulário disponível no site do CMB. 

 

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

 

Sobre reuniões do CUV. O Diretor informou ter participado da reunião ocorrida em 9 de 

novembro de 2022, com 12 itens de pautas, dos quais quatro foram retirados. Destacou que a nova 

estrutura do Instituto Biomédico assim como os novos regimentos da Unidade e seus departamentos 

foram aprovados nesta reunião. Informou ainda que o Novo Regimento está disponível no endereço 

http://www.noticias.uff.br/bs/2022/11/217-22.pdf#page=32  Sobre a reunião ocorrida em 07 de 

dezembro de 2022 informou que dos 11 itens de pauta, três foram retirados de pauta. Informou que 

em ambas as reuniões os pareceres pelo deferimento ou indeferimento das Câmaras Especializadas 

foram o norte das decisões do CUV. Única exceção para a proposta de aprovação do HUAP como 

Unidade com capacidade de receber recursos de projetos de pesquisa via FEC, que foi submetido a 

votação e teve a aprovação por maioria. 

 

Sobre uma Reunião do GT-Infra-UFF (Grupo de Trabalho de Infraestrutura da UFF).  Foi 

informado ter ocorrido reunião em 08/11/2022. Dentre os itens de pauta apresentados foram 

destacados: os novos fluxos que estão sendo construídos pela CASQ para as informações acerca dos 

Acidentes de Trabalho; a necessidade de adesão ao Programa de Exames Periódicos, também 

capitaneado pela CASQ, para o benefício de todos; e a necessidade de novas proposições de Programa 

de Gestão das Unidades para a Comissão Geral que analisa os pedidos de aprovação. 

 

Na forma de relatório fotográfico foi apresentado: 

        
Recebimento de novos Volumes para o Acervo da Biblioteca do CMB 

http://www.noticias.uff.br/bs/2022/11/217-22.pdf#page=32


          
SISTEMA MONITORA UFF – Em fase de instalação de câmeras no Bloco A 

 

    
Corte de Galhos sobre Área de Convivência do Bloco A 

Mão de obra da  SOMA. 

                 
Restauração do Gradil da área de Convivência do Bloco A 

Material do CMB e mão de obra da SOMA 



 
Corte de Arvore Apodrecida sobre a área de 

Convivência do Bloco A  
Material do CMB e mão de obra da SOMA 

 
Aquisição de 170  telhas de fibrocimento 

para reparos futuros de telhados. 
Verba L.O. do CMB. 

 

    
Instalação de mantas de impermeabilização nas juntas de dilatação da laje do Bloco A. Sala 2 e Secret. MIP 

Material do CMB e mão de obra da SOMA. 

 

       
Pintura geral da área do corredor lateral Direito e área de Apoio de Terceirizados e DAJUP.  

Material do CMB e mão de obra da SOMA 



    
Remoção dos cilindros inservíveis da casa de Gases no final do 

Estacionamento do Bloco A. 
Atitude do LACE por solução da direção. 

Remoção do limo do 
estacionamento 
Empresa SOLL 

    
DAJUP - Pintura interna  e Colocação de manta de impermeabilização no telhado. 

Material do CMB e mão de obra da SOMA 

 

 
Recuperação da fachada de fundos 

do Bloco D  (frontal ao Bloco C). 
Material do CMB e mão de obra da 

SOMA 

 
Iniciado o Projeto de Acessibilidade do Bloco C. 

 Tomada de medidas – Arquiteto da SAEP 
 



 
Continuação do processo de substituição de portas – Bloco D – Subsolo do Anatômico. 

Material do CMB Biomédico e mão de obra da SOMA. 

 
Trocas dos extintores do Bloco E. 

 
 

    
Queda de Janela do Bloco. Reparo executado pela SOMA. Pedido à 

SOMA de revisão de todas as janelas do Bloco. 

 

❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS RECEBIDOS. 

OFÍCIO RECEBIDO ASSUNTO ENCAMINHAMENTO 

OFÍCIO Nº 053/2022/MIP/CMB/UFF, 
de 03 de novembro de 2022. 

Retirada de bens inservíveis no Bloco A e E, 
indicados pela disciplina de Virologia 

Agente Patrimonial 
do CMB 

OFÍCIO Nº 054/2022/MIP/CMB/UFF, 
de 10 de novembro de 2022.                

Dados de Alunos que Frequentam o 
Instituto nos Finais de Semana 

Relação com 
Portarias e Vigilância 

OFÍCIO Nº 057/2022/MIP/CMB/UFF, 
de  21 de novembro de 2022. 

Funcionamento no MIP durante o período 
de recesso 

Informação 
registrada 

OFÍCIO /2022/MFL/CMB/UFF Nº 10, 
DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022 

Manutenção de Espaço Físico no Bloco A do 
Instituto Biomédico, solicitado pelo 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia  

Relação com 
Portarias e Vigilância 

 

 

 



❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS EXPEDIDOS  

Nº do Ofício Enviado ASSUNTO DESTINO 

OFÍCIO Nº 45/2022/CMB/UFF,  de 
01 de novembro de 2022. 

Avaliação de Instalação de gás GLP na sala 
A404 Bloco A do Instituto Biomédico  

SAEP 

OFÍCIO Nº 46/2022/CMB/UFF de 
16 de novembro de 2022.    

Informa ausência e atrasos no trabalho 
sem compensação de carga horária do 
servidor WILLIAM PEREIRA DOS SANTOS 

PROGEPE 

OFÍCIO Nº 47/2022/CMB/UF, de 
18 de novembro de 2022.   

Cessão das Instalações do Instituto 
Biomédico para Processo Seletivo da SEAP. 

COSEAC 

OFÍCIO Nº 48/2022/CMB/UFF, de 
01 de dezembro de 2022 

Apoio na realização de pesquisa 
coordenada pela Prof. Alynne da Silva 
Barbosa 

I.F.E.C.T. Sud. de 
MG. Barbacena 

OFÍCIO Nº 45/2022/CMB/UFF,  de 
01 de novembro de 2022. 

Avaliação de Instalação de gás GLP na sala 
A404 Bloco A do Instituto Biomédico  

SAEP 

 

Item 11. Assuntos de Interesse Geral. 

O diretor desejou um feliz natal e feliz ano novo para todos e houve trocas de votos entre os 

Membros. 

 

 

 

   

 

Prof. Ismar Araújo de Moraes 

Diretor do Instituto Biomédico - CMB 

Presidente do Colegiado do CMB 


