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Ata da reunião da Comissão Interna de Biossegurança, realizada às quatorze horas e onze
minutos do dia quatorze de setembro de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada por
videoconferência, devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas
presenciais, em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19 e foi presidida pelo
professor Vinicius de Andrade Oliveira e contou com a presença dos seguintes membros:
Alexandre Hiroaki Kihara, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição
(CMCC); Christiane Bertachini Lombello, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Lívia Seno Ferreira Camargo, representante do Centro de
Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Silvia Honda Takada, representante do CMCC. Dando
início a reunião com os Informes: 1. Boas-vindas aos novos membros da Comissão: professor
Vinicius dá as boas-vindas aos novos membros da Comissão, professor Alexandre e professora
Christiane, e fala brevemente da rotina da CIBio. Sugere a leitura da legislação referente à
biossegurança e explica que a CIBio que delibera apenas sobre pesquisas com Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs); ademais, a CIBio emite pareceres a respeito de
laboratórios que desejam obter a extensão do CQB da UFABC para desenvolver projetos NB1
e/ou NB2. A CIBio desenvolveu o Curso de Capacitação em Biossegurança que está disponível
no moodle da UFABC. Anualmente, é necessário o encaminhamento do Relatório para a
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), onde são relacionados os projetos em
andamento e a situação dos laboratórios, conforme vistorias realizadas pelos membros da
Comissão. Ordem do dia: 1. Ata da II Reunião Ordinária da CIBio de 2021, realizada no dia
26 de abril de 2021: aprovada com duas abstenções. 2) Cadastro e preenchimento dos projetos
no SIB: professor Vinicius explica que esse sistema tem por finalidade reunir todas as
informações da CIBio, dessa forma, devem ser inseridos nele todos os dados das áreas
cadastradas junto à CTNBio. 3) Melhorias do site para melhor compreensão dos documentos
que deverão ser preenchidos para envio para CIBio: professor Vinicius explica que alguns
pesquisadores relataram que não está clara no site da CIBio a informação de quais os formulários
necessários para solicitação de extensão de Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) e
de cadastramento de projeto em áreas cadastradas. Professora Lívia sugere que os links que
remetem aos formulários de cadastramento de área e de projeto sejam colocados logo na
primeira página da CIBio e professora Sílvia complementa que o Roteiro para Solicitações
também poderia estar localizado logo na primeira página do site seguido dos links conforme a
professora Lívia sugeriu. 4) CIBio/ProPes - divulgação CIBio: professor Vinicius explica que há
a intenção de realizar, em parceria com a ProPes, uma campanha de divulgação da CIBio para a
comunidade da UFABC; as estratégias consistem no envio de e-mails, na publicação de
informações nas redes sociais. O e-mail já foi elaborado em conjunto com o professor Rodrigo,
pró-reitor adjunto de pesquisa. Professora Christiane relata que costuma falar para os alunos
sobre a atuação da CIBio e da CTNBio nas disciplinas de Biossegurança e sugere que seja
utilizado também o Blog Divulga Ciência como veículo de propagação das informações.
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Professor Alexandre sugere que seja feito um informe na reunião da Comissão de PósGraduação. Nada mais havendo a declarar, o professor Vinicius 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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