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Aos 04 dias do mês de outubro do ano de 2018, no horário das 14h13, na sala 365, 3º andar do 1 

Bloco Delta, da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Alameda da Universidade, 2 

s/nº - Bairro Anchieta - São Bernardo do Campo, São Paulo, iniciou-se a II Reunião Ordinária 3 

de 2018 da Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) da UFABC, previamente convocada, 4 

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

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Claudinei Eduardo 6 

Biazoli Junior, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 7 

Marcelo Augusto Christoffolete, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas 8 

(CCNH) e Márcia Aparecida Sperança, representante do CCNH. Informes: 1) Solicitação 9 

para aulas didáticas com OGM NB-1. Professora Andrea informa que a ProGrad irá agilizar o 10 

credenciamento dos laboratórios didáticos do Bloco A, entretanto, os servidores têm dúvida 11 

sobre o que é Organismo Geneticamente Modificado (OGM). Professora Márcia diz que 12 

solicitará à Danielle, chefe dos laboratórios didáticos, o preenchimento do formulário. 2) 13 

Parecer Técnico da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Professora 14 

Andrea informa que, em resposta ao envio do Relatório Anual de 2016, a CTNBio solicitou 15 

esclarecimentos sobre quais são as normas de biossegurança adotadas pela universidade; será 16 

enviada uma carta resposta sobre os níveis de biossegurança 1 e 2 (NB-1 e NB-2). Outra 17 

pendência apontada refere-se à atualização da coordenação da Comissão; será enviada a 18 

Portaria da Reitoria que formalizou a troca da coordenação. Ordem do Dia: 1) Aprovação da 19 

ata da I reunião ordinária da CIBio, realizada em 07 de março de 2018. Aprovada por 20 

unanimidade. 2) Apresentação dos relatórios de vistoria dos laboratórios credenciados. 21 

Professora Andrea apresenta os relatórios das vistorias realizadas. A única inconformidade 22 

encontrada foi a falta de kit de primeiros socorros e do livro de registro de ocorrências em 23 

alguns laboratórios. Estão faltando alguns relatórios dos laboratórios que ficaram sob a 24 

responsabilidade do professor Fábio, entretanto, os que ele já enviou estão em ordem. 25 

Professora Andrea recomenda que os laboratórios que solicitarem o credenciamento sejam 26 

vistoriados antes da reunião em que o pedido será apreciado e que o relatório de vistoria seja 27 

anexado ao parecer da CIBio. 3) Projeto nº 2018/01. Título: Passagem de microRNAs por 28 

junções comunicantes: uma possível forma de comunicação neuronal; pesquisador 29 

responsável: Alexandre Hiroaki Kihara; localização da área: laboratório 121, Bloco Delta, 30 

campus São Bernardo do Campo. Aprovado por unanimidade. 4) Projeto 2018/02.  Título: 31 

Estudo do papel da susceptibilidade ao desenvolvimento de doença hepática gordurosa não 32 

alcóolica (DHGNA) dependente do receptor Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase 2 33 

truncado (Ntrk2.T1) em fígado de camundongos C57Bl/6J superexpressando o receptor e em 34 

animais FVB/N knock-down condicional para o mesmo receptor; pesquisador responsável: 35 

Marcelo Augusto Christoffolete; localização da área: laboratório 502-3, Bloco A, campus 36 

Santo André. Aprovado por unanimidade. 5) Solicitação de cadastramento de área de 37 
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pesquisa. Localização da área: laboratório números 105 e 107, Bloco Delta, campus São 38 

Bernardo do Campo. Aprovada por unanimidade. 6) Substituição dos membros dessa 39 

Comissão. Professora Andrea informa que solicitará afastamento por motivos particulares, 40 

dessa forma, será necessário indicar outro membro representante do CECS e outro 41 

coordenador; ela tem um docente do CECS para indicar. Professor Marcelo tem dois nomes 42 

do CCNH para indicar, porém a professora Márcia diz que está considerando permanecer na 43 

Comissão, porque ela trabalha com OGM NB-2. Professor Claudinei irá se afastar para 44 

realização de pós-doutorado e indicará alguém do CMCC. Professora Andrea diz que no 45 

próximo ano o trabalho da Comissão aumentará em virtude do início das aulas do curso de 46 

Biotecnologia e professora Márcia acrescenta que poderia ser solicitado algum docente desse 47 

curso para fazer parte dessa Comissão. O assunto será retomado na próxima reunião, já com a 48 

indicação efetiva dos novos membros. Professora Andrea agradece a presença de todos e 49 

encerra a reunião às 15h07. Do que para constar, eu, Janine Santos Tonin Targino, assistente 50 

em administração da Secretaria-Geral, lavrei esta ata que, após aprovada, será assinada por 51 

mim e pela coordenadora da CIBio.  52 
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