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Ata da reunião Comissão Interna de Biossegurança, realizada às quatorze horas e doze minutos do 1 
dia doze de junho de dois mil e dezenove, na sala 365, 3º andar do Bloco Delta do Campus São 2 
Bernardo do Campo. A reunião foi presidida pela professora Andrea Cecilia Dorión Rodas e contou 3 
com a presença dos membros: Elizabeth Teodorov, representante do Centro de Matemática, 4 
Computação e Cognição (CMCC); Vinicius de Andrade Oliveira, representante do Centro de 5 
Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Silvia Honda Takada, representante do CMCC. Dando 6 
início a reunião com os Informes: 1. Andamento do parecer técnico SEI MCTIC 3926692. 7 
Professora Andrea relata que esteve em reunião com a Coordenadoria dos Laboratórios Didáticos 8 
(CLD) para esclarecer o que é organismo geneticamente modificado (OGM). A CLD se 9 
comprometeu a refazer as práticas de ensino com OGMs dos laboratórios, conforme tutorial 10 
elaborado pela professora Andrea. 2. Andamento do parecer técnico SEI MCTIC 3926693. 11 
Professora Andrea enviou para a professora Márcia Sperança o parecer com as diligências apontadas 12 
pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), porém até agora não recebeu a 13 
resposta da professora Márcia. 3. Comunicação Interna no 143/2019/CCNH. Professora Andrea 14 
enviará uma CI em nome da CIBio em resposta à CI 143/2019/CCNH, que solicitou a lista dos 15 
laboratórios de pesquisa do CCNH que estão credenciados junto à CTNBio. Ordem do dia: 1. Ata 16 

da I Reunião Ordinária da CIBio de 2019, realizada em 25 de março de 2019. Aprovada por 17 

unanimidade. 2. Ata da I Reunião Extraordinária da CIBio de 2019, realizada em 07 de maio de 18 

2019. Aprovada por unanimidade. 3. Organização do curso sobre Biossegurança e Segurança 19 

Biológica. Professora Elizabeth relata que três alunos irão montar a animação do curso de acordo 20 
com o roteiro elaborado pelos membros da CIBio; a Segurança do Trabalho irá emitir certificados 21 
para cada módulo do curso e professor Vinicius acrescenta que cada módulo deverá ter no mínimo 22 
vinte horas para emissão do certificado. 4. Organização do workshop sobre Biossegurança. 23 
Professora Silvia entrou em contato com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) que explicou 24 
que o evento poderá ser cadastrado como uma atividade de extensão, caso ele seja aberto ao público 25 
externo; nesse caso, a ProEC cuidaria da organização do evento e da emissão do certificado aos 26 
participantes. A atividade também poderá ser cadastrada junto a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes), 27 
que assim como a ProEC, também cuidaria de toda a organização do evento. 5. Revisão dos 28 

formulários de credenciamento de área e projetos. Professora Andrea explica que os formulários 29 
estão de acordo, porém poderá ser solicitado o mapa de risco do laboratório; além disso, o 30 
credenciamento deverá estar condicionado à vistoria realizada por algum membro da CIBio. Os 31 
laboratórios que já estão credenciados terão que ser adequados conforme Resolução Normativa 32 
CTNBio nº 18, de 23 de março de 2018. Nada mais havendo a declarar, a professora Andrea deu por 33 
encerrada a reunião, da qual eu Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi lida e 34 
aprovada por todos os presentes. 35 
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