
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

ATA DE REUNIÃO Nº 18/2022 - SACAC (11.01.03.03) 

 23006.012557/2022-52Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 21 de Março de 2022

(Assinado digitalmente em 23/06/2022 10:33
 )

JANINE SANTOS TONIN TARGINO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

SACAC (11.01.03.03)

Matrícula: 2127742

(Assinado digitalmente em 23/06/2022 10:55
 )

VINICIUS DE ANDRADE OLIVEIRA
COORDENADOR DE GESTÃO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE (Titular)

CIBio (11.00.09)

Matrícula: 3066269

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttp://sig.ufabc.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 18 2022 ATA DE REUNIÃO 23/06/2022

15bd07af22

http://sig.ufabc.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão Interna de Biossegurança 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7637 

secretaria.cibio@ufabc.edu.br 

ATA Nº 001/2022/CIBio 

 

 

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

do dia vinte e um de março de dois mil e vinte e dois. A reunião foi realizada por 2 

videoconferência, foi presidida pelo professor Vinicius de Andrade Oliveira e contou com a 3 

presença dos seguintes membros: Alexandre Hiroaki Kihara, representante do Centro de 4 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Christiane Bertachini Lombello, representante 5 

do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) e Lívia Seno 6 

Ferreira Camargo, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). Dando 7 

início a reunião com os Informes: 1) Professor Vinicius informa que há um diligência em 8 

andamento desde 2020 e recentemente a CTNBio solicitou uma visita técnica às áreas que estão 9 

solicitando o recadastramento; os responsáveis pelos laboratórios escolheram as sextas-feiras 10 

para o agendamento da visita e a CTNBio irá escolher a data exata. 2) Professor Vinicius 11 

informa que a professora Christiane Lombello emitiu o parecer referente à solicitação de 12 

cadastramento de área NB2 que será enviado de forma anônima para a responsável técnica do 13 

laboratório. 3) Professor Vinicius informa que todas as áreas com CQB e seus respectivos 14 

projetos serão cadastrados no Sistema de Informações de Biossegurança (SIB). Ordem do dia: 15 

1. Ata da III Reunião Ordinária da CIBio de 2021, realizada no dia 14 de setembro de 2021: 16 

aprovada por unanimidade. 2) Retomada das vistorias nos laboratórios cadastrados: Professor 17 

Vinicius relata que as vistorias nos laboratórios não foram realizadas em 2020 e 2021, devido à 18 

suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais da UFABC. Entretanto, as 19 

portarias da Reitoria que suspenderam as atividades presenciais foram revogadas em novembro; 20 

dessa forma, será necessário realizar as vistorias em 2022 e os membros podem dividir entre si as 21 

áreas. Professor Vinicius sugere que as vistorias sejam feitas até o mês de outubro e para os 22 

próximos anos, as vistorias podem ser feitas pelo mesmo membro que emitiu o parecer para a 23 

área. 3) Relatório anual da CIBio 2021: Professor Vinicius relata que no início do ano são 24 

solicitadas aos responsáveis pelas áreas, as informações que estarão no relatório a ser enviado 25 

para a CTNBio até o dia 31 de março. 4) Elaboração de um formulário de exportação e 26 

importação de OGM nível 1: Um pesquisador da UFABC solicitou um formulário de exportação 27 

e importação de OGM nível 1; a CTNBio, em resposta ao questionamento do professor Vinicius, 28 

informou que a norma para exportação e importação de OGMs está em discussão e pediu que, no 29 

momento, seja utilizado o formulário anexo à Resolução Normativa nº 26, de 25 de maio de 30 

2020, que dispõe sobre as normas de transporte de OGMs. 5) Solicitação de apoio institucional 31 

para a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) e para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG): 32 

Professor Vinicius explica que isso já foi solicitado anteriormente para a ProPes, porém, o ideal 33 

seria solicitar, também à ProPG, um apoio mais formal no sentido de regularizar os projetos que 34 

utilizam OGMs, de modo a condicionar o início de execução do projeto à sua aprovação pela 35 

CIBio; professor Alexandre ressalta que deve ser verificada o quanto essa medida aumentará a 36 

demanda de projetos para a CIBio e sugere que os projetos sejam remetidos à CIBio no momento 37 

em que forem cadastrados no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 38 

e os projetos da mesma equipe sejam analisados em conjunto, como um projeto “guarda-chuva” 39 
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e professor Vinicius explica que já foi feita essa consulta na gestão anterior e a resposta foi de 40 

que os projetos devem ser analisados um a um, entretanto, a análise de cada projeto adicionado 41 

ao original deve ser feita apenas em relação aos pontos acrescentados e não ao que já foi 42 

aprovado; caso a demanda ainda seja grande, pode-se pensar em aumento no número de 43 

membros da Comissão. Professor Alexandre sugere que no formulário atual seja acrescentado 44 

um campo em que o pesquisador informa se aquele projeto está vinculado a outro já aprovado e 45 

todos concordam. Além disso, professor Vinicius sugere que seja solicitado à ProPes a inclusão 46 

dos formulários da CIBio no formulário de preenchimento de projetos de pesquisa e à ProPG a 47 

inclusão na ficha de matrícula do aluno a ciência de que ele deve submeter seu projeto à CIBio 48 

caso vá trabalhar com OGMs. 6) Escolha de um novo coordenador(a) para a Comissão: 49 

professor Vinicius relata que há algum tempo ocorre a troca da coordenação a cada dois anos 50 

alternando entre os Centros, ou seja, primeiro foi nomeado o professor Marcelo Christoffolete do 51 

CCNH, depois a professora Andrea do CECS e depois o professor Vinicius do CCNH 52 

novamente; dessa forma, professor Vinicius deixa o cargo de coordenador à disposição e 53 

pergunta aos demais e todos dizem que no momento estão com outros compromissos 54 

administrativos; professor Vinicius consultará a professora Silvia. Nada mais havendo a declarar, 55 

o professor Vinicius deu por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei 56 

a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 57 
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