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Ata da reunião da Comissão Interna de Biossegurança, realizada às quatorze horas e doze minutos do 

dia dezesseis de outubro 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 e 

contou com a presença dos membros: Elizabeth Teodorov, representante do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC); Vinicius de Andrade Oliveira, representante do Centro de 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Silvia Honda Takada, representante do CMCC. Dando 

início a reunião com os Informes: 1. Diligência SEI 01250.001854/2019-51 (Laboratórios 

didáticos). Professora Andrea informa que em resposta à diligência foi feita uma revisão em todas as 

apostilas. Os únicos laboratórios identificados como Organismos Geneticamente Modificados 

(OGMs) foram os utilizados pelos cursos da Biologia, os demais foram descredenciados. Tudo isso 

foi informado na resposta enviada à Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e a 

diligência foi aprovada. 2. Diligência SEI 01250.076683/2018-24 (Laboratório de pesquisa NB-2 - 

Profa. Márcia). Professora Andrea comunicou à professora Márcia de que as atividades do 

laboratório sob sua coordenação estão suspensas até o término da reforma; depois, deverá ser 

novamente submetido à análise da CIBio para cadastramento de área de pesquisa. 3. Curso de 

capacitação em Biossegurança para os técnicos de laboratórios didáticos realizado no período de 

02 a 06 de setembro de 2019. Professora Andrea informa que foi ofertado, na primeira semana de 

setembro, um curso presencial aos técnicos de laboratório. 4. E-mail solicitando esclarecimentos de 

Capacitação em Biossegurança (recebido em 01 de outubro de 2019). Foi enviado um e-mail em 

resposta à solicitação de esclarecimentos feita pela CTNBio a respeito do Curso de capacitação em 

Biossegurança oferecido aos técnicos de laboratório. Ordem do dia: 1. Ata da II Reunião 

Ordinária da CIBio de 2019, realizada em 12 de junho de 2019. Aprovada por unanimidade. 2. 

Regulamento para submissão de credenciamento de novas áreas de pesquisa no CQB 

(documento a ser enviado). Professora Andrea elaborou um roteiro para solicitações de 

cadastramento de áreas e projetos de pesquisa que será colocado no site; será colocada também no 

site a informação de que para cadastro de projetos de disciplinas, o docente deverá entrar em contato 

com a Coordenação dos Laboratórios Úmidos. 3. Finalização do curso de Capacitação em 

Biossegurança para abrangência da pesquisa. Professora Elizabeth solicitará o auxílio do pessoal 

do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas 

(NETEL) para operacionalizar o curso. 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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