MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Comissão Interna de Biossegurança

ATA Nº 001/2020/CIBio
Ata da reunião da Comissão Interna de Biossegurança, realizada às quatorze horas e treze minutos do
dia dezenove de fevereiro de dois mil e vinte, 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: Vinicius de Andrade Oliveira, representante do Centro de Ciências
Naturais e Humanas (CCNH) e Silvia Honda Takada, representante do CMCC. Convidadas: Heloise
Assis Fazzolari, docente indicada pelo Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais
Aplicadas (CECS) e Livia Seno Ferreira Camargo, docente indicada pelo CCNH. Dando início a
reunião com os Informes: 1. Boas vindas aos novos membros da CIBio: regulamentação e fluxo de
trabalho da gestão anterior. Professora Andrea dá as boas vindas às novas membras da Comissão;
elas serão nomeadas após serem homologadas na próxima reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão (ConsEPE) que ocorrerá no dia 03 de março. Apresenta a elas os procedimentos de
funcionamento da Comissão e a legislação que a regulamenta. 2. Pareceres sobre as diligências
CTNBio 2019. Professora Andrea informa que as diligências enviadas pela Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio) em 2019 foram: sobre os laboratórios coordenados pela
professora Márcia Aparecida Sperança e Eloah Rabello Suarez; sobre o relatório anual 2018 e sobre
os laboratórios didáticos. Todas foram satisfatoriamente respondidas. 3. Credenciamento de novas
áreas: NB2 sob responsabilidade técnica da professora Eloah Rabello Suarez e NB1 sob
responsabilidade técnica da professora Livia Seno Ferreira Camargo. Referente ao laboratório da
professora Livia, professora Andrea informa que a documentação está em ordem; falta a realização
da vistoria que será realizada nos próximos dias. Concernente ao laboratório da professora Eloah, a
vistoria já foi realizada e a documentação já foi enviada à CTNBio que discutirá o assunto em sua
próxima reunião e virá realizar uma vistoria no laboratório. Ordem do dia: 1. Ata da III Reunião
Ordinária da CIBio de 2019, realizada em 16 de outubro de 2019. Aprovada por unanimidade.
2. Ata da II Reunião Extraordinária da CIBio de 2019, realizada em 05 de novembro de 2019.
Aprovada por unanimidade. 3. Ata da III Reunião Extraordinária da CIBio de 2019, realizada em
04 de dezembro de 2019. Aprovada por unanimidade. 4. Relatórios anuais de atividades com OGMs
dos laboratórios no ano de 2019. Professora Andrea finalizará o relatório 2019 e o enviará por email aos demais membros para aprovação. 5. Data para liberação do Curso de Capacitação em
Biossegurança Institucional. Professora Andrea solicita que todos façam testes no curso e professora
Heloise se prontifica a fazer a revisão do texto; após os testes, professora Andrea fará uma revisão
final e o curso será disponibilizado a todos. 6. Encerramento das atividades como Coordenadora da
CIBio da Profa. Andrea Cecilia Dorión Rodas e início das atividades como Coordenador da CIBio
do Prof. Vinicius de Andrade Oliveira. Após a reunião do ConsEPE que homologará as novas
membras, professor Vinicius assumirá a função de Coordenador da Comissão. 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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