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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO 

DE 2020, ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO MUSEU DE BIOLOGIA 

PROFESSOR MELLO LEITÃO E O INSTITUTO NACIONAL DA MATA 

ATLÂNTICA 

 

Às dez horas do dia vinte de agosto de dois mil e vinte, em ambiente virtual Google 

Meets, reuniram-se representantes do Conselho Deliberativo, eleito para o biênio dois 

mil e vinte, dois mil e vinte e um e a presidente em exercício, Ana Carolina Loss 

Rodrigues, da Associação de Amigos do Museu de Biologia Professor Mello Leitão 

(SAMBIO) e, representantes do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA/MCTI), 

com o objetivo de sanar dúvidas e acordar expectativas em relação à parceria entre a 

Associação e o Instituto. Esta reunião foi presidida pela presidente em exercício da 

SAMBIO, Ana Carolina Loss Rodrigues e secretariada por sua Diretora 

Administrativa, Juliana Silva França. Estiveram presentes, como representante da 

SAMBIO, a conselheira Juliana Paulo da Silva - Diretora de Marketing e, como 

representantes do INMA, Sérgio Lucena Mendes - Diretor e Felipe Morais Santos - 

Chefe de Ciências. A primeira deliberação da reunião contou com o pedido por parte 

da SAMBIO para acessar a sala do mezanino do Pavilhão de Botânica do Museu de 

Biologia Professor Mello Leitão, onde encontra se um arquivo contendo documentos 

impressos das gestões anteriores da SAMBIO. Ficou acertado com a diretoria do 

INMA e a chefia de ciências que a SAMBIO terá autorização para acessar a sala. 

Também ficou acordado que a SAMBIO tem autorização para recolher outros 

documentos da Associação que eventualmente estejam localizados em outras 

dependências do INMA, como por exemplo a sala da Administração e os arquivos do 

apartamento. Além da SAMBIO, a pesquisadora bolsista Fabíula Sevilha de Souza 

também tem autorização para acesso a estes documentos que serão utilizados em sua 

pesquisa sobre a história do Museu de Biologia Prof. Mello Leitão, de 1984 a 2014, 

onde pretende avaliar a contribuição da SAMBIO neste contexto. A segunda 



deliberação da reunião contou com a disponibilização por parte da SAMBIO para que 

o INMA apresentasse suas expectativas em relação as atividades em conjunto de sua 

parceria para os próximos meses (2020-2021). O diretor do INMA expôs sua 

preocupação em relação a legitimização da parceria entre a Associação e o Instituto. 

Ficou acertado que a presidente em exercício da SAMBIO irá providenciar um ofício 

para solicitar a formalização de um Termo de Cooperação para a criação de um 

processo na plataforma SEI (Sistema Eletrônico de Informações) pelo Chefe de 

Ciências do INMA. Um outro ponto a ser definido por indicação do INMA seria o 

início da organização do Simpósio sobre a Biodiversidade da Mata Atlântica 

(Simbioma), organizado pela SAMBIO em parceria com o Instituto, para sua 10ª 

edição a ser realizada no ano de 2021. A presidente da SAMBIO informou que a 

comissão de organização do evento está prevista para realizar uma primeira reunião 

ainda no mês de setembro. Para esta demanda ficou acordado que a SAMBIO irá 

providenciar um ofício solicitando ao INMA a indicação de um representante para 

compor esta comissão. O próximo apontamento da diretoria do Instituto foi a proposta 

de unificação de uma agenda prioritária para a realização de eventos de forma 

compartilhada entre SAMBIO e INMA. O INMA instituiu uma comissão de eventos 

para o ano de 2020 que conta com um representante da SAMBIO, ficando acordado 

que as datas prioritárias propostas em sua agenda serão atendidas de forma conjunta e 

compartilhada. Por fim, o diretor do INMA propôs à SAMBIO providenciar seu 

cadastramento no Diretório de Instituições/DI do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Nada mais havendo a tratar foi 

encerrada a Reunião entre SAMBIO e INMA e eu, Juliana Silva França, lavrei a 

presente Ata que vai assinada pela atual Presidenta e por mim, e anexa à lista de 

assinaturas dos presentes. Santa Teresa, vinte de agosto de dois mil e vinte. Declaro 

que esta é a Ata original do Livro de Folhas Soltas aberto em 4 de dezembro de 2011. 

 
________________________________________ 

Ana Carolina Loss Rodrigues - Presidenta da SAMBIO 

 

________________________________________ 

Juliana Silva França - Diretora Administrativa da SAMBIO 


