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

minutos do dia vinte e seis de abril de dois mil e vinte e um. A reunião foi realizada por 2 

videoconferência, devido à suspensão, pela UFABC, das atividades acadêmicas e administrativas 3 

presenciais, em decorrência da pandemia ocasionada pela COVID-19 e foi presidida pelo 4 

professor Vinicius de Andrade Oliveira e contou com a presença dos seguintes membros: 5 

Elizabeth Teodorov, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 6 

Heloise Assis Fazzolari, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 7 

Aplicadas (CECS); Lívia Seno Ferreira Camargo, representante do Centro de Ciências Naturais e 8 

Humanas (CCNH) e Silvia Honda Takada, representante do CMCC. Dando início a reunião com 9 

os Informes: 1. Reunião entre a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) e a CIBio, realizada no dia 10 

14 de abril de 2021. Professor Vinicius informa que na reunião o professor Rodrigo explicou que 11 

a gestão da UFABC pretende reforçar o cuidado com a adequação dos laboratórios e projetos de 12 

pesquisa. Na reunião ficou acordado que a Universidade realizará uma consulta com os 13 

pesquisadores que precisam adequar suas áreas de pesquisa para trabalhar com Organismos 14 

Geneticamente Modificados (OGMs). Serão realizadas três ações: a) o envio de um formulário 15 

aos pesquisadores, a fim de realizar um levantamento de quem tem interesse em trabalhar com 16 

OGMs, tanto para quem já tem área cadastrada quanto para quem ainda não tem; b) melhorar a 17 

divulgação do trabalho da CIBio junto à comunidade acadêmica, informando a todos da 18 

necessidade de submeter os projetos para avaliação da Comissão; isso será feito através do envio 19 

de e-mails, a cada quadrimestre, via secretaria da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) em conjunto 20 

com a secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) e c) solicitar à Assessoria de 21 

Comunicação e Imprensa (ACI) a produção de algum material informativo sobre a CIBio a ser 22 

publicado nas redes sociais da UFABC. Referente aos itens b e c, os arquivos serão 23 

compartilhados no google drive para os membros da CIBio inserirem suas sugestões no texto. 24 

Professora Lívia questiona qual é o prazo para a realização dessas ações e professor Vinicius 25 

responde que pelo menos o e-mail deverá estar pronto para ser enviado no segundo quadrimestre. 26 

Professora Silvia sugere a utilização, nas redes sociais, de um material com animações feito 27 

pelos alunos do Programa de Educação Tutorial (PET) que seria utilizado no Curso de 28 

Capacitação em Biossegurança. 2. Aprovação do relatório das atividades da CIBio de 2020: 29 

professor Vinicius informa que o relatório da CIBio enviado à Comissão Técnica Nacional de 30 

Biossegurança (CTNBio) foi aprovado. A CTNBio ainda não enviou o parecer técnico acerca 31 

dos laboratórios que solicitaram recadastramento. 3) Pendências da CIBio: a CIBio recebeu uma 32 

solicitação de cadastramento de projeto de pesquisa de um aluno do professor Wagner Rodrigo 33 

de Souza que será encaminhada para avaliação e uma solicitação de cadastramento de área NB2 34 

que já está sendo avaliada. A CTNBio encaminhou ao professor Danilo Centeno a resposta da 35 

CTNBio acerca do laboratório dele. Ordem do dia: 1. Ata da IV Reunião Ordinária da CIBio de 36 

2020, realizada no dia 01 de outubro de 2020: aprovada por unanimidade. 2) Ata da I Reunião 37 

Extraordinária da CIBio de 2020, realizada no dia 06 de outubro de 2020: aprovada por 38 
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unanimidade. 3) Ata da I Reunião Ordinária da CIBio de 2021, realizada no dia 22 de fevereiro 39 

de 2021: aprovada por unanimidade. 4) Recadastramento da CIBio no Sistema de Informações 40 

em Biossegurança (SIB): professor Vinicius relata que a UFABC deve estar cadastrada nesse 41 

sistema e quem realiza o cadastro inicial é o representante legal que não está expressamente 42 

determinado na legislação de Biossegurança; professora Elizabeth esclarece que é o Reitor. 43 

Professor Vinicius solicita que a demanda seja enviada para a Secretaria da Reitoria. O prazo 44 

para o cadastramento é de cento e oitenta dias a contar da publicação da Resolução Normativa nº 45 

31, que ocorreu em novembro. 5) Organização do repositório da CIBio na pasta compartilhada 46 

do google drive: Professor Vinicius informa que os arquivos foram migrados do tidia para o 47 

google drive. Podem ser feitas alterações na organização das pastas, caso seja necessário. 6) 48 

Mudança na composição da CIBio: Professor Vinicius agradece a participação das professoras 49 

Elizabeth e Heloise que se desligarão da CIBio, e informa que já foram indicados os professores 50 

Alexandre Hiroaki Kihara e Christiane Bertachini Lombello, respectivamente, para substituí-las; 51 

eles serão nomeados para a Comissão após aprovação na próxima reunião do Conselho de 52 

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). Posteriormente, a nova composição deve ser 53 

encaminhada, para ciência, à CTNBio. Nada mais havendo a declarar, o professor Vinicius deu 54 

por encerrada a reunião, da qual eu, Janine Santos Tonin Targino, lavrei a presente ata, que foi 55 

lida e aprovada por todos os presentes. 56 
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