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 PARECER DA CPE

  

Senhores,

 

I. RELATÓRIO

O Processo n.º 99955142.000043/2018-87 apresenta uma Minuta de Resolução:  Ins tui a Comissão
Interna de Biossegurança – CIBio, delega competências e dá outras providências, de modo a
norma zar seu funcionamento de acordo com a legislação vigente. A Comissão Interna de
Biossegurança (CIBio) será um órgão delibera vo e de assessoramento da Administração Superior da
Universidade em matéria norma va e consul va, nas questões sobre a u lização de Organismos
Gene camente Modificados (OGMs) e seus derivados. A CIBio terá por finalidades assessorar,
analisar e emi r pareceres e cer ficados quanto aos aspectos é cos de todos os procedimentos
cien ficos, didá cos e de extensão a serem desenvolvidos na UNIR que envolvam a manipulação de
OGMs considerando a legislação vigente, a relevância do propósito cien fico ou didá co e os
impactos de tais atividades sobre o meio ambiente e a saúde pública. O processo surge na PROPESQ.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

O processo teve início em 13/12/2018 por meio de despacho de minuta da PROPESQ, tendo no
8 (oito) artigos no total. A minuta inicia cintando: O Conselho Superior de Administração
(CONSAD), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no uso de suas
atribuições e considerando:

I — A necessidade de regulamentar participação remunerada do docente submetido ao regime
de trabalho com DE em atividades externas à UNIR, nos termos do art. 21 da Lei no 12.772/2012
de 28 de dezembro de 2012; A minuta em questão não trata deste tema (grifo nosso).

II — O disposto art. 17 e 18 da Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 e art. 61, 62 e 69 do
Decreto nº 5.591, de 22 de novembro de 2005. É o relato sucinto.

O processo hora apresentado como Minuta de Resolução:  Institui a Comissão Interna de
Biossegurança – CIBio, delega competências e dá outras providências, está de acordo com a
Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005 e art. 61, 62 e 69 do Decreto nº 5.591, de 22 de
novembro de 2005.
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III. CONCLUSÃO

Neste sen do, considerando a relevância da extensão universitária, sou de parecer favorável à
APROVAÇÃO da Minuta de Resolução:  Ins tui a Comissão Interna de Biossegurança – CIBio, delega
competências e dá outras providências, de acordo com o Processo n.º 99955142.000043/2018-87, de
interesse da PROPESQ, pois será de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa na
instituição.

S.M.J é o parecer.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLODOALDO DE OLIVEIRA FREITAS, Conselheiro(a),
em 04/06/2019, às 10:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0148799 e o código CRC 95002138.

Referência: Proces s o nº 99955142.000043/2018-87 SEI nº 0148799
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
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DESPACHO DECISÓRIO Nº 37/2019/CAMPE/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99955142.000043/2018-87

Interessado: PROPESQ

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

Parecer:

31/2019/CAMPE/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos

Superiores

Assunto: Proposta de Resolução " Comissão Interna de Biossegurança – CIBio"

Relator (a): Conselheiro Clodoaldo de Oliveira Freitas

 

Decisão:

Na 110ª sessão ordinária, em 08-08-2019, a câmara por unanimidade rejeita o parecer em tela. 

A câmara ainda decide que o processo será encaminhado à Propesq para que se manifeste no
tocante à questão financeira (especialmente o preâmbulo da minuta), bem como a Presidência
solicitará parecer ad hoc para subsidiar a decisão desta CPE, nos termos do Art. 12, VI.

 

                                        

Conselheiro Márcio Secco

Presidente

Documento assinado eletronicamente por MARCIO SECCO, Presidente, em 09/08/2019, às
10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0200893 e o código CRC EB740E4B.

Referência: Processo nº 99955142.000043/2018-87 SEI nº 0200893
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