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Ata da reunião extraordinária da Comissão Interna de Biossegurança, realizada às nove horas e 

quarenta e dois minutos do dia cinco de novembro de dois mil e dezenove, na sala 601-3, 6º andar da 

Torre 3 do Bloco A do Campus Santo André. A reunião foi presidida pela professora Andrea Cecilia 

Dorión Rodas, coordenadora da CIBio e contou com a presença de: Marcelo Augusto Christoffolete, 

representante do CCNH na CIBio; Vinicius de Andrade Oliveira, representante do Centro de 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH) na CIBio e membro do Comitê Gestor; Silvia Honda Takada, 

representante do CMCC na CIBio; Eloah Rabello Suarez, membro do Comitê Gestor e Ronei Miotto, 

diretor do CCNH. Dando início a reunião com a Ordem do dia: 1. Solicitação de extensão de CQB 

para o laboratório multiusuário (laboratório 314-3): Professora Andrea explica que para 

aprovação da solicitação algumas inconsistências têm que ser corrigidas, a saber: i) o freezer 

encontra-se próximo da autoclave e esses equipamentos são incompatíveis; ii) devem ser 

enviados os formulários originais assinados; iii) no laboratório deve haver cadernos de registro 

(de uso da autoclave, de entrada e saída de pessoas entre outros) e um Manual de Normas de 

Biossegurança; iv) todos da equipe técnica do laboratório devem realizar o Curso online de 

Capacitação em Biossegurança, oferecido pela CIBio; v) todos os equipamentos utilizados 

devem ter uma etiqueta indicando que eles são de uso para NB2; vi) a atual responsável pelo 

laboratório, a professora Adelaide Faljone-Alario, não se encontra na universidade, portanto 

deve ser substituída ao que professor Ronei responde que providenciará a publicação da portaria 

nomeando a professora Eloah como responsável técnica pelo laboratório e professora Eloah 

acrescenta que os demais apontamentos serão atendidos e toda a documentação necessária será 

enviada à Secretaria da CIBio para posterior envio à CTNBio. 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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