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Ata da reunião da Comissão Interna de Biossegurança, realizada às nove horas e sete minutos do 1 

dia onze de março de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões, 1º andar da Torre 1 do Bloco A do 2 

Campus Santo André. A reunião foi presidida pelo professor Vinicius de Andrade Oliveira e 3 

contou com a presença dos seguintes membros: Heloise Assis Fazzolari, representante do 4 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Livia Seno Ferreira 5 

Camargo, docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Silvia Honda Takada, 6 

representante do CMCC. Dando início a reunião com os Informes: 1. Nomeação das professoras 7 

Livia e Heloise para a CIBio: Janine informa que as indicações das professoras Heloise e Livia 8 

já foram homologadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), porém a 9 

Portaria da Reitoria nomeando-as para a CIBio será publicada no Boletim de Serviço do dia 13 10 

de março de 2020. 2. Laboratório NB2 sob a responsabilidade técnica da Profa. Eloah Rabello 11 

Suarez: Professor Vinicius informa que a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 12 

(CTNBio) aprovou a solicitação de credenciamento do laboratório coordenado pela professora 13 

Eloah para a realização de pesquisas NB2, porém a CTNBio ainda não fez uma vistoria no 14 

laboratório; professora Heloise sugere que seja enviado um e-mail para a professora Andrea, 15 

coordenadora da CIBio na época em que foi feito o pedido de extensão de CQB para esse 16 

laboratório, questionando a necessidade de realização dessa vistoria antes da aprovação e início 17 

da pesquisa. Ordem do dia: 1. Ata da I Reunião Ordinária da CIBio de 2020, realizada em 19 18 

de fevereiro de 2020. Aprovada por unanimidade. 2. Laboratório NB1 sob responsabilidade 19 

técnica da Profa. Livia Seno Ferreira Camargo. Professor Vinicius informa que a professora 20 

Andrea realizou a vistoria no laboratório, junto com a professora Heloise, e o parecer emitido 21 

atesta a necessidade de instalação de vedação na porta e de telas nas janelas para impedir a 22 

entrada de insetos e roedores ou colocação de avisos de que as janelas devem permanecer 23 

fechadas. Essas adequações devem ser solicitadas à Prefeitura Universitária (PU) por meio de 24 

um ofício da CIBio. O credenciamento da área foi aprovado por unanimidade e a documentação 25 

será enviada à CTNBio. 3. Relatório anual 2019 para a CTNBio. A professora Andrea relatou 26 

por e-mail que um dos laboratórios não enviou à CIBio o relatório referente à pesquisa 27 

credenciada e professora Silvia esclarece que o professor Alexandre Kihara, responsável pela 28 

pesquisa, está em afastamento internacional e a aluna que estava dando andamento ao projeto 29 

abandonou o pós-doutorado, dessa forma, a pesquisa não foi realizada. Essa informação será 30 

enviada à professora Andrea para que ela possa concluir o relatório que será enviado à CTNBio. 31 

4. Curso de Capacitação em Biossegurança. Professora Heloise sugere que a CIBio busque 32 

auxílio institucional, pois o curso necessita de alguns ajustes antes de ser oferecido para a 33 

comunidade e professora Silvia concorda. Professora Heloise propõe que seja aberto um 34 

chamado junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) solicitando uma reunião. Todos 35 

discutem as alterações que devem ser feitas no curso e professora Silva se dispõe a representar a 36 

CIBio na reunião com o NTI. Nada mais havendo a declarar, o professor Vinicius deu por 37 

encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e 38 

aprovada por todos os presentes. 39 
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