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Ata da reunião da Comissão Interna de Biossegurança, realizada às quatorze horas e sete minutos
do dia primeiro de junho de dois mil e vinte. A reunião foi realizada por videoconferência,
devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas, em decorrência
da pandemia ocasionada pela COVID-19 e foi presidida pelo professor Vinicius de Andrade
Oliveira e contou com a presença dos seguintes membros: Heloise Assis Fazzolari,
representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Livia
Seno Ferreira Camargo, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e
Silvia Honda Takada, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição
(CMCC). Dando início a reunião com os Informes: Professor Vinicius questiona se em casos de
laboratórios divididos, a solicitação de extensão de Certificado de Qualidade em Biossegurança
(CQB) deve ser feita somente para a área ou para todo o laboratório ao que professora Livia
responde que cada docente deve solicitar o cadastramento da sua área. Ordem do dia: 1. Ata da
II Reunião Ordinária da CIBio de 2020, realizada em 11 de março de 2020. Aprovada por
unanimidade. 2. Atualização sobre os projetos submetidos para a CIBio – projeto do Prof.
Danilo da Cruz Centeno. Professor Vinicius informa que o professor Danilo solicitou o
credenciamento de um projeto de pesquisa em área já cadastrada pela CIBio. Foram apontadas
algumas pendências na documentação que ainda não foram respondidas. Professor Vinicius
propõe que seja feito um rodízio de avaliação entre os membros da CIBio a partir da próxima
solicitação recebida, direcionando a solicitação para o membro de Centro diferente do
solicitante; professora Livia opina que como a maioria das demandas enviadas à CIBio são do
CCNH, poderá ocorrer sobrecarga de alguns membros ao que professora Heloise responde que o
próprio avaliador ou avaliadora pode declarar conflito de interesse quando receber a solicitação.
Professora Livia propõe que seja usado o critério do Centro diverso junto com a declaração de
conflito de interesse. Todos concordam com esse encaminhamento. 3. Curso de Capacitação em
Biossegurança – Procedimento para emissão de certificados. Professor Vinicius pede que seja
definido o procedimento de emissão dos certificados aos concluintes do curso. Os certificados
podem ser emitidos mensalmente. Professora Heloise pergunta quem deve ser responsável pela
emissão dos certificados, ao que professor Vinicius responde que deve ser emitido pela Seção de
Engenharia de Segurança do Trabalho (SEST). Professor Vinicius questiona como os
certificados serão assinados ao que Janine responde que pode ser assinado via SIPAC. Dessa
forma, fica definido que será acordado com a SEST que será enviada mensalmente a lista dos
concluintes para a emissão dos certificados que devem ser assinados pelo professor Vinicius e
pelo chefe da SEST. 4. Realização de vistorias para novos credenciamentos durante a pandemia
da COVID-19. Professor Vinicius questiona qual será o procedimento a ser adotado pela CIBio
em relação à realização das vistorias nos laboratórios durante o período da suspensão das
atividades. Professora Livia opina que se a vistoria for feita por uma única pessoa e forem
respeitados os protocolos de segurança contra a contaminação por COVID-19 ela poderia ser
realizada, por outro lado, a CIBio deve solicitar uma autorização da Reitoria para a realização de
uma atividade presencial no momento em que elas encontram-se suspensas; dessa forma, todos
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concordam que o melhor será realizar as vistorias quando as atividades presenciais forem
retomadas. Janine se compromete a colocar essa informação na página eletrônica da CIBio. Nada
mais havendo a declarar, o professor Vinicius deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine
Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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