
 
 
Ata da reunião do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de Minas Gerais, realizada em 20 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na sala da 
Congregação do ICB/UFMG. 
 

Aos 20 dias do mês de novembro de 2018, às 10:00 horas, na sala da Congregação do Instituto de Ciências 

Biológicas da UFMG, reuniram-se os seguintes membros representantes da Comissão do Núcleo de 

Assessoramento à Pesquisa do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais: o 

Coordenador  pro tempore, Prof. Rodolfo Cordeiro Giunchetti, os Representantes por Departamento, Prof. 

Marcelo Rizzatti Luizon, da Biologia Geral; Profa. Fabíola Mara Ribeiro, da Bioquímica e imunologia; Prof. 

João Aguiar Nogueira Batista, da Botânica, Prof. André Klein, da Farmacologia; Prof. Marco Antônio Peliky 

Fontes, da Fisiologia e Biofísica; Profa. Cristina Guatimosim Fonseca, da Morfologia; Profa. Grazielle 

Caldas D’Avila e Profa. Júlia Angélica Gonçalves da Silveira, da Parasitologia; Profa. Tatiane Alves da 

Paixão, da Patologia Geral; o Representante TAE, Sr. Alessandro Rodrigues Lima. Justificou a ausência: o 

Prof. Caio Tavares Fagundes, da Microbiologia. Pauta: Eleição da nova coordenação do NAPq. Dando início 

à reunião, o Prof. Rodolfo cumprimentou e deu boas vindas a todos. Logo em seguida, expôs as atribuições 

do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa, conforme consta na Resolução nº 02/2013 da Congregação, 

aprovada em 4 de setembro de 2013. A seguir, apresentou o Plano de Trabalho e as atividades que foram 

executadas durante a sua gestão, salientando a importância de dar visibilidade às linhas de pesquisas e aos 

projetos de inovação e empreendedorismo desenvolvidos no Instituto e a necessidade de se preparar os 

alunos para o uso dos laboratórios, através de cursos sobre biossegurança e bioterismo. O Prof. Rodolfo 

então informou da constituição da Comissão e da demanda de se escolher a nova Coordenação dentre os 

membros, conforme Resolução nº 02/2018, aprovada na Congregação em 21 de fevereiro de 2018. Após 

apresentar a vontade de se candidatar da Profa. Grazielle Caldas D’Ávila, representante do Departamento de 

Parasitologia, o Prof. Rodolfo consultou os demais membros sobre outras candidaturas. O Sr. Alessandro 

Rodrigues Lima, representante Técnico Administrativo, se disponibilizou para o cargo de Vice Coordenador. 

Após consulta aos membros de manifestações contrárias ou de composição de outra chapa concorrente, 

procedeu-se a eleição, de acordo com o artigo 28, do Regimento Geral e Resolução Complementar nº 

03/2018, de 17 de abril de 2018. A chapa única, após recepção e contagem dos votos secretos, foi eleita por 

unanimidade, sendo a Profa. Grazielle Caldas D’Ávila, Coordenadora, e o Sr. Alessandro Rodrigues Lima, o 

Vice-Coordenador. O Prof. Rodolfo deu parabéns aos eleitos e se colocou à disposição para auxiliar a nova 

Gestão no que fosse preciso. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Rodolfo encerrou a reunião agradecendo a 

presença de todos, da qual a presente ata foi lavrada, por mim, Renata Angélica França Mendes, Secretária 

do NAPq. 

 

Renata Angélica França Mendes 


