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ATA Nº 003/2019/CIBio

Ata da reunião extraordinária da Comissão Interna de Biossegurança, realizada às quatorze horas e
três minutos do dia quatro de dezembro de dois mil e dezenove, na sala 365, 3º andar do Bloco Delta
do Campus São Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pela professora Andrea Cecilia Dorión
Rodas, coordenadora da CIBio e contou com a presença dos seguintes membros: Elizabeth
Teodorov, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Marcelo
Augusto Christoffolete, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Vinicius
de Andrade Oliveira, representante do CCNH e Silvia Honda Takada, representante do CMCC.
Dando início a reunião com os Informes: 1) Curso de Capacitação em Biossegurança. Professora
Andrea informa que até a próxima semana o curso estará liberado no tidia, porém, antes disso será
necessário que algumas pessoas testem o curso. Professor Marcelo sugere que o certificado seja
concedido apenas após o acerto do total das questões do curso e professora Andrea acrescenta que o
participante só concluirá o curso caso acerte todas as questões de cada módulo e terá um número
limitado de tentativas para responder as questões. 2) Pedidos de cadastramento de área de pesquisa
(extensão de CQB). Professora Andrea relata que chegou um pedido da professora Lívia Seno
Ferreira Camargo para cadastramento de área de pesquisa, porém estão faltando alguns documentos;
será elaborada uma resposta para ser enviada à professora. Referente ao pedido de cadastramento de
área de pesquisa da professora Eloah, será agendada uma vistoria no laboratório e posteriormente a
documentação será enviada à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio). Ordem do
dia: 1. Eleição do novo coordenador da CIBio e procedimentos futuros para transição:
professora Andrea se compromete a elaborar e enviar à CTNBio o relatório anual 2019; porém
irá conversar com a professora Ana Carolina Quirino Simões para verificar o interesse dela em
entrar na Comissão em seu lugar. Professor Marcelo solicita seu desligamento e pede que a
Secretaria da CIBio envie uma CI ao CCNH solicitando a indicação de um(a) docente para
substituí-lo; professora Elizabeth sugere que seja solicitado que a indicação seja enviado para o
e-mail da Secretaria da CIBio até o dia 14 de dezembro. Professora Andrea se compromete a
cuidar do conteúdo do tidia após sua saída da Comissão, como membro externo. Os membros
decidem que o professor Vinicius será o novo coordenador e a professora Silvia será a vicecoordenadora da Comissão. Nada mais havendo a declarar, a professora Andrea 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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