
     
INFORME nº  01/2023 DO COLEGIADO DO INSTITUTO BIOMÉDICO 

(I  REUNIÃO ORDINÁRIA – 16/01/2023) 

 

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

de Colegiado do Instituto Biomédico, desta vez foi a nossa a primeira  reunião ocorrida em 16 de janeiro 

de  2023. 

Neste ano  de 2023 vamos manter o envio do Informe, a não ser para aqueles que vierem 

manifestar o desejo de não mais recebê-lo. 

O informe antecede a aprovação da ata da reunião ocorrida e assim sendo deve ser vista 

como matéria apenas informativa e sob a inteira responsabilidade do diretor e da decana do colegiado 

que o produzem.  

A intenção é levar mais rapidamente as informações que permitem acompanhar mais de 

perto o que vem sendo tratado nesta instância deliberativa do colegiado. 

Lembramos que a  composição do atual colegiado está disponível aqui neste  link.  E que 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 I Reunião Ordinária do CMB realizada em 16/01/2023 encontram-se 

listados abaixo. 

 

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

Item 02. Aprovação da ata da XII Reunião ordinária  de 2022 realizada em 12 de dezembro de 2022. 

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

Item 04. Indicações de novas comissões. 

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.  Moção de Agradecimento a coordenadora e vice coordenadora do MGB (item incluído em plenária)  

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 membros  do Colegiado do CMB aniversariantes do mês de janeiro, os professores Ismar Moraes, 

Mirtes Garcia, Ricardo Machado e Aloysio Cerqueira. 

 

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


Item 02. Aprovação da ata da XII Reunião ordinária  de 2022 realizada em 12 de dezembro de 2022. 

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

Biomédico e pode ser consultada neste link. 

 

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

O presidente informou que um pedido de utilização foi  encaminhado para a Comissão de 

Espaço Físico do CMB, e esta reunida em 13 de dezembro emitiu parecer favorável ao pleito do Prof. 

D’Angelo para uso da sala 207-E para suas atividades de pesquisa. Submetido à aprovação pelo plenário 

houve aprovação pela unanimidade. 

 

Item 04. Indicações de novas comissões. 

• Comissão de Patrimônio da Unidade. Aprovada pelos presentes a indicação dos servidores  

Renan de Souza Peçanha (Presidente), André Victor Barbosa, Renata Pimentel dos Santos, Carlos 

Henrique Faria de Souza e Pedro Caleb Rocha Gomes e Souza. 

 

• Comissão Eleitoral Local para escolha dos Chefes e Subchefes do Departamento de Fisiologia 

e Farmacologia, de Morfologia e de Microbiologia e Parasitologia. Aprovada  a indicação dos 

servidores docentes Alynne da Silva Barbosa e  Clarice Machado dos Santos, dos TAE Marcio de Amorim 

Machado Ferreira (Titular) e  Renan de Souza Peçanha. O DAJUP indicará os dois membros discentes, 

titular e  suplente, para composição da Comissão. 

 

• Comissão Eleitoral Local para a escolha dos membros do Colegiado do Instituto Biomédico 

gestão 2023/2025.  Aprovada  a indicação dos servidores docentes Alynne da Silva Barbosa, Clarice 

Machado dos Santos, Jose Antonio Silva Ribas e  Antonio Filipe Braga da Fonseca como titulares e como 

suplentes: Carla Ferreira Farias Lancetta  e Bruno Francesco Rodrigues de Oliveira. 

 

• Banca de Avaliação para Progressão Funcional para Professor Associado do Instituto 

Biomédico. Foram indicados para titulares e aceitos os nomes dos professores:  Ismar Araújo de 

Moraes, Letícia de Oliveira, Aloysio de Mello Figueiredo Cerqueira, Claudia Maria Antunes Uchoa Souto 

Maior e  Marco Aurelio Pereira Sampaio. E como suplentes Vilma Aparecida da Silva Fonseca e Marcio 

Antonio Babinsk.  

 

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

Biomedicina. 

  Na discussão do item foi lida a carta endereçada a toda comunidade enviada pelo Prof. Ronald 

dos Santos, atualmente em Portugal, onde enalteceu a ações da coordenadora e vice coordenadora do 

Curso de Biomedicina, em desagravo ao processo eleitoral onde os alunos em massa votaram nulo e 

concorreu para a anulação do processo eleitoral. A Prof.ª Luciana Malheiros  agradeceu ao professor e 

a todos os presentes pelas várias manifestações de apoio a ela e à Prof.ª  Christina Villela. 

A discente Laryssa registrou que não houve associação para o voto nulo, mas que o ocorrido 

foi decorrente da insatisfação do coletivo dos alunos que expressaram seus votos individualmente.  

 

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

Não houve informes. 

 

http://biomedico.uff.br/wp-content/uploads/sites/317/delightful-downloads/2023/01/Ata-CMB-12-de-dezembro.pdf


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 Vasconcelos agradeceu à direção a retirada de bens inservíveis e a limpeza 

feita na área do diretório. Questionando sobre o pedido de transferência da sede do DAJUP, foi 

informada que a direção já enviou ofício para SAEP pedindo um projeto de transformação de parte da 

edificação do antigo zelador para uso pelo DAJUP com entrada a ser feita pela parte interna do prédio. 

 

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. 

 

Relacionado às pró-reitorias foi informado: 

1 - Andamento do Projeto de acessibilidade do Bloco E com a apresentação da planta que foi 

submetida à análise da direção pela  SAEP. (Imagens a seguir). 

 

 
 
 

   
 

Projeto de Acessibilidade do Bloco C do Instituo Biomédico - SAEP  

 



 

2 –  Publicação  do Edital e Instruções Normativas do Programa de Monitoria 2023 que indica 

o  período para submissão dos Projetos de Monitoria até o dia 20 de janeiro e o período de análise dos 

Planos pelos Executantes entre  23/01/23 e 03/02/23; 

 

3- Publicação do cronograma para registro das ações de extensão que solicitam bolsa de 

extensão/2023 que indica o período de 22/12/2022 a 21/02/2023 para registro e submissão da ação 

de extensão no sistema SIGProj/ PROEX e o período de 25/02/2023 a 07/03/2023 para a análise da 

Comissão Especial de Avaliação – CEA, que contará com a participação das professoras Claudia Uchoa 

e Simone Florim indicadas pelo CMB e do professor Ismar Moraes por convite da pró-reitora; 

 

Relacionado às participações em reuniões de interesse da Comunidade foram informadas: 

 

1 -  Reunião com DGD/CPTA (Divisão de Gestão de Desempenho/Coordenação de Pessoal 

Técnico Administrativo). 14/12/2022. Pauta: avaliação de desempenho de servidores. Presentes as  

senhoras Iva Braga – chefe da divisão e servidoras Priscilla Fonseca e Priscylla Leventis encarregadas da 

apresentação de quadros comparando as avalições feitas na UFF e na Unidade CMB. Pode ser observado 

que as avaliações dos servidores do Biomédico estão consoantes com aquelas feitas na Universidade no 

que se refere a: análise das notas de autoavaliação do servidor, relação entre avaliação da chefia e 

autoavaliação do servidor, análise das notas da avaliação da chefia e qualidade das justificativas. 

 

2 – Reunião presencial com Gestão da UFF. Bloco E em 16/12/2022. Pauta: levantamento dos 

problemas do Bloco E relacionados ao sistema de refrigeração. Vide quadro resumo abaixo. 

Participantes 
Levantamento de 

problemas 
Ação Responsável Prazo 

Reitor:  Antonio 

Claudio -  

 

PROAD: Vera  

 

SOMA: Ronconi e 

Adalberto  

 

SAEP: Julio  

 

CMB: Ismar, 

Fernanda, Claudia, 

Simone 

 

EPODONTO – dono 

e Engenheiro 

responsável 

Drenos 

subdimensionados 

Levantar quantidade de 

drenos internos e 

externos 

EPODONTO 22/12/2022 

Vazamento de agua 

nas salas 

Levantar quantidade de 

drenos internos e 

externos 

EPODONTO 18/01/2023 

Placas de aparelhos 

com defeito 

Levantar todos os 

aparelhos com placas 

defeituosas e substituir 

EPODONTO 18/01/2022 

Queda de luz e 

desligamento do 

Chiller 

Pop para religar o 

sistema de refrigeração 
SAEP 18/01/2022 

Infiltração no 7 andar 

Preparar TR para licitar 

obra de 

impermeabilização 

SAEP Fev/23 

Forro corredor e 

laboratórios 

1. Troca do forro dos 

corredores            

2. Fechamento dos 

buracos nos laboratórios 

SOMA/PROAD 

Corredores: início 

09/01/2023                                    

Laboratórios: licitação 

e previsão para 

marco/23 

 



 

3 – Reunião presencial com Gestão da UFF. Bloco E em 22/12/2022. Pauta: acompanhar o 

andamento das ações relativas à solução dos problemas do  Bloco E e visita ao Anatômico para 

observação das pendências de manutenção.  Vide quadro resumo abaixo. 

 

Participantes 
Levantamento de 

problemas 
Ação Responsável Prazo 

PROAD: Vera  

 

SOMA: Ronconi e 

Adalberto  

 

SAEP: Julio  

 

CMB:  Fernanda, 

Claudia, Simone 

 

EPODONTO – dono e 

Engenheiro 

responsável 

Drenos 

subdimensionados 

EPODONTO informou  

quantidade de drenos: 40%  

internos e 60%  externos.                                                

Fazer estudo/projeto:  

drenos internos se ligarem 

aos externos,  para fazer TR 

e contratar a obra civil 

EPODONTO/ 

SAEP 
18/01/2023 

Visita ao Anatômico                       

=> refazer rampas, 

instalar exaustores, 

comprar ventilador de 

parede, pintura com tinta 

Epoxi no chão, portas e 

parede do banheiro 

masculino, 

Intervenção civil SOMA/PROAD 
Início em 

02/01/2023 

Mão de obra para 

Anatômico  

(técnico em necropsia) 

Estudo para contratação de 

terceiro ou serviço 
PROAD 

Início em 

28/12/2023 

 

4 – Reunião com a Coordenação de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida - CASQ–. 

05.01.2023. Pauta: Exame Médico Periódico na UFF.  Foi informado que todos os servidores do 

Biomédico receberão comunicado com convocação para adesão ao Programa de realização de exames 

médicos sem ônus para o servidor e com serviços médicos prestados pela GEAD. A Adesão será feita 

por meio do SOUGOV e os servidores receberão o passo-a-passo sobre como proceder para baixar os 

formulários de solicitação dos exames necessários e indicados segundo o sexo e idade. Após 

agendamento nos laboratórios escolhidos e de posse de todos os exames deverá ser agendada visita 

clínica presencial na CASQ para conclusão do processo. Trata-se de processo de adesão sem 

penalidades nos casos de recusa dos servidores, mas ressalta-se a grande importância para a 

manutenção da saúde do servidor. 

 

5 – Sessão de apuração de votos do processo de escolha de coordenador e vice coordenado 

da Coordenação de Curso de Biomedicina. Em 05.01.2023. Foi informado que em face da ocorrência 

de mais de  50% do número de votos nulos sobre os votos válidos na apuração, o processo foi 

cancelado e novo edital será publicado em breve. 

 

 

Na forma de relatório fotográfico sobre ocorrências na Unidade foram apresentadas as fotos a 

seguir: 

 



 

 

    

 
Pintura da fachada Frontal do Bloco A 

Material do CMB e mão de obra da SOMA 
 

 

      
Substituição das cortinas de todas as salas de aulas e laboratórios de ensino 

Bloco A – Verba. L.O. CMB 
 

          

            
Capina  da vegetação oportunista do estacionamento e poda de plantas do Pátio Interno - Bloco A 

SOMA 



 

    

 
 Reforma do corredor de acesso às salas do MMO 

no Terceiro Andar do Prédio Anexo  
 Bloco A - Recursos: Prof. Mauricio Chagas -MMO 

 

 
Descoberto e Sanado Vazamento sob o estacionamento 
do Bloco A  que vinha causando grande desperdício de 

agua.  SOMA 
 

 

               
Sanado Vazamento na Escadaria de acesso à parte alta  do Valonguinho. SOMA 

 

 

 
Reposição dos corrimãos no Acesso ao Bloco C. Material do CMB. Mão de obra SOMA 



 

 

             
Pintura em epóxi no corredor entre bancadas no subsolo do Bloco D. SOMA 

 

 

     
Continuação do processo de substituição e pintura de portas no  Bloco D  

Material do CMB Biomédico e mão de obra da SOMA. 
 

    

    
Substituição de exaustores do subsolo do Bloco D – Subsolo do Anatômico.  SOMA 

 



 

 
Substituição das rodas das macas do Anatômico.   SOMA 

 

  
Reestabelecimento do funcionamento das 

luminárias frontais do Bloco E-  SOMA 
 

 

  
Sanado Vazamento na sala de seminários do 3º andar - 

SOMA 

 

 
Restauração do forro do teto do auditório do Bloco 

E -  SOMA  

 
 

 
Iniciada a troca do forro do teto dos corredores do Bloco 

E SOMA 
 

 



Sobre o andamento dos pedidos registrados por meio do sistema CITSMART foi informado a 

existência de 354 pedidos dirigidos à SOMA e registrados entre maio de dezembro de 2022.  Foi 

apresentado o quadro abaixo demonstrando que deste total 62,4% (221) já foram atendidos.  

SERVIÇOS ATENDIDAS NÃO ATENDIDAS TOTAL 

Eletricista 55 22 77 

Bombeiro Hidráulico 43 23 66 

Pintura 37 4 41 

Ar. Condicionado 26 15 41 

Serviços Gerais 9 15 24 

Ladrilheiro 15 7 22 

Marceneiro  13 5 18 

Reboco 6 5 11 

Serralheiro 2 8 10 

Gesso 5 3 8 

Janelas 1 6 7 

Outros 3 3 6 

Refrigeração 0 5 5 

STI 1 3 4 

Serviços Empenhados 2 1 3 

Vidros 0 2 2 

Drywall 0 2 2 

Alumínio 1 1 2 

Transporte 0 2 2 

Jardinagem 2 0 2 

Blindex 0 1 1 

TOTAL 221 (62,4%) 133 (37,6%) 354 (100%) 

 

❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS RECEBIDOS. 

OFÍCIO RECEBIDO ASSUNTO ENCAMINHAMENTO 

OFÍCIO Nº 002/2023/MIP/CMB/UFF, de 
3 de janeiro de 2023 

Provimento do cargo de Técnico em 
Enfermagem - DST 

Enviado e-mail para 
Progepe/CPTA 

 

❑ INFORMES SOBRE OFÍCIOS EXPEDIDOS  

Nº do Ofício Enviado ASSUNTO DESTINO 

OFÍCIO Nº 49/2022/CMB/UFF, de 15 
de dezembro de 2022. 

Ratifica pedido de reforço de policiamento nas 
imediações do Instituto Biomédico-UFF haja 
vista os relatos de ocorrência de assaltos. 

12º BPM 

OFÍCIO Nº 50/2022/CMB/UFF, de 15 
de dezembro de 2022.   

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

PROGEPE 

OFÍCIO Nº 51/2022/CMB/UFF, de 21 
de dezembro de 2022. 

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

I.F.E.C.T.Sud. de 
MG. Rio Pomba 

OFÍCIO Nº 01/2023/CMB/UFF, de 4 
de janeiro de 2023 

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

PROGEPE 



OFÍCIO Nº 02/2023/CMB/UFF, de 12 
de janeiro de 2023 

Solicitação de inclusão do gerador do Bloco A 
do Instituto Biomédico no rol dos geradores a 
serem atendidos por firma licitada. 

SAEP 

OFÍCIO Nº 03/2023/CMB/UFF, de 13 
de janeiro de 2023 

Projeto de substituição do telhado do Anexo 
do Bloco A do Instituto Biomédico. 

GAR 

OFÍCIO Nº 04/2023/CMB/UFF, de 13 
de janeiro de 2023 

Recuperação de edificação anexa ao Instituto 
Biomédico do Bloco A do Instituto Biomédico. 

GAR 

OFÍCIO Nº 05/2023/CMB/UFF, de 13 
de janeiro de 2023 

Projeto de adequação da antiga área de 
domicílio do zelador para uso diverso no Bloco 
A do Instituto Biomédico. 

GAR 

 

 

Item 11.  Moção de Agradecimento a coordenadora e vice coordenadora do MGB. 

Foi apresentada e aprovada a seguinte moção. “A Plenária do Colegiado do Instituto 

Biomédico (CMB) reunida em dezesseis de janeiro de 2023, resolve por maioria aprovar a moção de 

agradecimento como prova de reconhecimento, indicada pela Prof. Claudia Maria Antunes Uchôa 

Souto Maior, chefe do Departamento de Microbiologia e Parasitologia por solicitação do Prof. Ronald 

Marques dos Santos para as Professoras Christina Gaspar Villela e Luciana Reis Malheiros, 

responsáveis pela Coordenação do Curso de Graduação em Biomedicina - Niterói, gestão 2019-2023, 

por comprometimento, seriedade, competência, respeito, dedicação e excelência de serviços 

prestados, pois além de organizar vários aspectos administrativos importantíssimos para o bom 

funcionamento do curso e empenho máximo para solucionar todas as exigências e problemas 

resultantes da pandemia. Cabe ressaltar que as decisões decorrentes sempre foram colegiadas e 

pautadas pela transparência e busca da preservação da saúde física e mental dos estudantes 

consoante com as diretrizes estabelecidas pela administração central da Universidade em articulação 

com os departamentos de ensino, possibilitando a continuidade das atividades”. 

 

Item 12. Assuntos de Interesse Geral. 

Nenhum assunto tratado. 

 

 

 

   

 

Prof. Ismar Araújo de Moraes  

Presidente do Colegiado do instituto Biomédico  

 

Prof.ª Claudia Maria Antunes Uchoa Souto Maior 

 Decana do Colegiado do instituto Biomédico 


