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Ata nº 003/2017/Ordinária/ CIBio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Aos 06 dias do mês de novembro do ano de 2017, no horário das 14h06, na sala 319,
3º andar do Bloco Delta, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Alameda
da Universidade, s/nº - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo, São Paulo, iniciouse a III Reunião Ordinária de 2017 da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) da
UFABC, previamente convocada, com a presença dos seguintes membros: Andrea
Cecília Dorión Rodas, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências
Sociais Aplicadas (CECS); Claudinei Eduardo Biazoli Junior, representante do Centro
de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Fábio Marques Simões de Souza,
representante do CMCC; Marcia Aparecida Sperança, representante da Pró-Reitoria de
Pesquisa (PROPES) e Marcelo Augusto Christoffolete, Centro de Ciências Naturais e
Humanas (CCNH). Informes: 1. Substituição no período de recesso. Professora
Andrea informa que caso haja a convocação para participar de alguma reunião como
coordenadora da CIBIo em seu período de férias irá encaminhar a convocatória para
os membros da Comissão para que alguém possa representar a Comissão. 2.
Substituição no período de recesso. Ordem do Dia: 1) Aprovação da ata da II
reunião ordinária da CIBio, realizada em 17 de julho de 2017. Aprovada por
unanimidade. 2) Apresentação da avaliação dos projetos: 2.1 Imunoterapia de nova
geração – Direcionamento de linfócitos contendo receptores quimioterápicos para o
combate ao câncer e bloqueio do checkpoint imunológico: eficácia terapêutica e
estudos moleculares de mecanismos de exaustão de linfócitos – Coordenadora: Eloah
Rabello Suarez. Pendente para correção do formulário, após as alterações solicitadas
será aprovado ad referendum. 2.2 – Estudo da cascata de sinalização da via do
receptor TKRB isoforma B em hepatócitos – Coordenador Marcelo Augusto
Christoffolete. Professora Andrea após os esclarecimentos de algumas dúvidas com o
coordenador do projeto, presente na reunião, informa que irá confirmar se o OGM é
nível I ou II e após essa verificação irá concluir a relatoria. 3) Calendário de reuniões
para 2018. Decide-se que será realizada enquete com os membros para a definição do
calendário. Lembrando que todas as reuniões serão realizadas no campus São
Bernardo. 4) Encerramento de projetos de pesquisas antes da troca dos membros da
CIBio. Após envio de solicitação de informações aos pesquisadores iremos considerar
como encerrados todos os que não responderam. Professora Andréa agradece a
presença de todos e encerra a reunião às 14h57. Do que para constar, eu, Fabiana
Vallini, secretária-executiva da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada,
será assinada pela coordenadora da CIBio.
Andrea Cecília Dórion Rodas
Coordenadora da CIBio

Fabiana Vallini
Secretária – Executiva
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