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Aos 21 dia do mês de outubro do ano de 2016, no horário das 14h20, na sala 603R, 6º andar 1 

da Torre 1 do Bloco A, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Avenida dos 2 

Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, São Paulo, iniciou-se a II Reunião 3 

Ordinária de 2016 da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) da UFABC, previamente 4 

convocada, com a presença dos seguintes membros: Andrea Cecília Dorión Rodas, 5 

representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 6 

Claudinei Eduardo Biazoli Junior, representante do Centro de Matemática, Computação e 7 

Cognição (CMCC); Fábio Marques Simões de Souza, representante do CMCC e Marcelo 8 

Augusto Christoffolete, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). 9 

Informes: 1) Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). 10 

Professor Marcelo conta que ministrou uma palestra na Semana da Ciência e Tecnologia e lá 11 

foi informado pelo professor Flávio da Universidade de São Paulo (USP) que a CTNBio está 12 

reunindo-se com  bastante constância. 2) Alteração da presidência da CIBio. Professor 13 

Marcelo anuncia que a professora Andrea manifestou interesse em assumir a presidência da 14 

Comissão. Após, comunica que concorda com a alteração e pede que os demais membros 15 

opinem. Os membros concordam com a alteração da presidência. Ordem do Dia: 1) 16 

Aprovação da ata da I reunião ordinária da CIBio, realizada em 1º de julho de 2016. Professor 17 

Marcelo esclarece que, somente após o término da I reunião da CIBio, verificou que a 18 

professora Marcia havia justificado sua ausência. Aprovada por unanimidade. 2) Apreciação 19 

do pedido de cadastramento do projeto “Estudo do papel do receptor TrkB no 20 

desenvolvimento de doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) em camundongos – 21 

solicitante: Professor Marcelo Augusto Christoffolete. Professor Marcelo entende que a 22 

análise de seu pedido deve ser realizada com o objetivo de apurar qualquer inconsistência nos 23 

formulários, sendo uma forma de melhorar o fluxo das solicitações. Explica que não opinará 24 

na votação ou no possível encaminhamento fornecido pelos demais, limitando sua atuação na 25 

busca de um procedimento mais eficiente. Membros visualizam que existem partes cruciais 26 

faltantes no formulário, sendo necessária a verificação da origem desse problema. Professor 27 

Marcelo afirma que fará a verificação. Professor Claudinei considera que uma análise prévia 28 

dos documentos constantes nos pedidos evitaria que esses chegassem à reunião com tais erros. 29 

Membros analisam e, após, realizam alterações nos documentos. Membros definem a 30 

regulamentação quanto aos biotérios. Encaminha-se para a votação a devolução do pedido ao 31 

pesquisador para a complementação dos dados faltantes. Aprovado com uma abstenção. 32 

Professor Marcelo, agradece a presença de todos e encerra a reunião às 15h09. Do que para 33 

constar, eu, Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da 34 

Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada pelo presidente da CIBio.      35 
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