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Aos 07 dias do mês de março do ano de 2018, no horário das 14h11, 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, iniciou-se a I Reunião Ordinária
de 2018 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); Fábio Marques
Simões de Souza, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC);
e Marcelo Augusto Christoffolete, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas
(CCNH). Informes: não houve. Ordem do Dia: 1) Aprovação da ata da III reunião ordinária
da CIBio, realizada em 06 de novembro de 2017. Aprovada por unanimidade. 2) Definição de
calendário para vistoria anual dos laboratórios. Professora Andrea diz que será necessário
realizar a vistoria anual nos laboratórios credenciados com o Certificado de Qualidade em
Biossegurança (CQB); o ideal seria que cada laboratório seja vistoriado por dois membros da
Comissão; as datas poderão ser definidas por doodle entre os membros da Comissão e o
coordenador do laboratório. Professor Fábio sugere que seja elaborado um roteiro para a
vistoria, que deverá ser enviado ao coordenador do laboratório. Professora Andrea distribui os
laboratórios entre ela, o professor Marcelo e o professor Fábio; os membros que não
compareceram à reunião farão a vistoria nos próximos laboratórios que solicitarem o
credenciamento. O resultado das vistorias será apresentado na próxima reunião e os
coordenadores dos laboratórios receberão um Ato de Vistoria. 3) Outros assuntos: Professora
Andrea pergunta aos demais se vão continuar na Comissão e eles respondem que sim.
Professor Marcelo pergunta sobre o Relatório Anual ao que professora Andrea responde que
será enviado à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) no final de março.
Professora Andrea agradece a presença de todos e encerra a reunião às 14h25. Do que para
constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral,
lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela coordenadora da CIBio.
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