
 

RELATÓRIO DE GESTÃO INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO 

 

PERÍODO: 26 de maio de 2021 a 10 agosto 2021  

DOCENTE: Leonardo dos Santos Antunes 

CARGO: Diretor do Instituto de Saúde de Nova Friburgo – ISNF/ UFF 

MATRÍCULA SIAPE: 3495389 

REGIME DE TRABALHO: 40hs – Dedicação Exclusiva (DE) 

CATEGORIA: Professor Associado I 

 

DESEMPENHO DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1- Reuniões 

1.1. Participação como presidente nas reuniões do colegiado de unidade do Instituto de 

Saúde de Nova Friburgo;  

1.2. Participação em reuniões do conselho universitário (CUV);  

1.3. Participação nas reuniões do fórum diretores; 

1.4. Participação em reuniões com os diretores do interior; 

1.5. Participação em reuniões do Grupo de Trabalho Infraestrutura e processos (GT-

Infra); 

1.6. Participação em reuniões com a PROAD e demais diretores para tratar da 

regularização da licença de produtos químicos controlados pela Polícia Federal;  

1.7. Participação em reuniões com os coordenadores dos cursos de graduação, 

coordenadora do curso de pós-graduação, chefes de departamento, coordenadores de 

clínicas de odontologia e fonoaudiologia, representantes dos diretórios acadêmicos e 

membros da Comissão de Biossegurança do ISNF, para tratar de problemas e 

necessidades comuns ao ISNF;  

1.8. Participação em reuniões com o servidor Alex Cunha, responsável pelo 

Almoxarifado do ISNF, e com o colaborador Luís Carlos, para conhecer o estoque de 
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materiais de limpeza, materiais de consumo, equipamentos de biossegurança e outras 

necessidades, para executar algumas compras para o ano de 2021; 

1.9. Participação em reuniões GT COVID para desenvolvimento da 1ª versão do Plano 

de Contingência Local do ISNF 

1.10. Participação em reuniões com os servidores técnico-administrativos do setor de 

informática e com o Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), para conhecer 

as limitações, necessidades e propostas do setor; 

1.11. Participação em reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação e 

com os servidores técnico-administrativos do setor de informática a fim de planejar ações 

conjuntas para a implantação de um modelo de Governança de TI, relacionados a Boas 

práticas de Governança de TI; Projeto de Infraestrutura integrada de TI; Contratação de 

Soluções de TI; Compartilhamento de Soluções de TI e Política de Segurança da 

Informação; 

1.12. Participação em reunião com Núcleo de Educação Interprofissional, Práticas 

Interprofissionais Colaborativas e Integração Ensino-Serviço-Comunidade e GT-

COAPES para tratar dos próximos passos para COAPES;  

1.13. Participação em reunião com o Comitê de Ética e Pesquisa e coordenação de 

pesquisa do ISNF para tratar dos trâmites para submissão de projetos;  

 

2- Atualização de comissões e grupos de trabalhos do ISNF 

2.1. Atualização dos membros participantes do GT COVID do ISNF; 

2.2. Atualização dos membros participantes da Comissão de Clínica do curso de 

odontologia do ISNF; 

2.3. Atualização dos membros participantes da Comissão Local de Biossegurança do 

ISNF; 

2.4. Atualização dos membros participantes da Coordenação de Pesquisa do ISNF; 

2.5. Atualização dos membros participantes da Coordenação de Extensão do ISNF. 

2.6. Atualização dos membros participantes da Comissão de Avaliação Local do ISNF. 

 

3- Atuações administrativas 

3.1. Desenvolvimento, juntamente com o GT-COVID, Colegiado de Unidade e demais 

colaboradores da comunidade acadêmica, da 1ª versão do Plano de Contingência Local 

do ISNF; 



3.2. Obtenção de autorização junto à Defesa Civil de Nova Friburgo, para poda corretiva 

de algumas árvores que estavam condenadas e com risco de caírem sobre o 

estacionamento do ISNF. Realizado também contato junto ao Corpo de Bombeiros, 

Energisa e SOMA para viabilização das referidas podas. 

3.3. Solicitação de reparo junto ao STI das linhas telefônicas e do linhas telefônicas e do 

VOIP; 

3.4. Apoio institucional a IX Exposição de Trabalhos Acadêmicos da Região Serrana 

(ETARSERRA); 

3.5. Apoio institucional para realização de concursos para professor substituto no ISNF; 

3.6. Coordenação da aplicação de recursos para aulas práticas do ISNF. 

3.7. Ações de gestão dos processos em trâmite na UFF por meio do sistema eletrônico de 

informações (SEI); 

3.8. Atuação junto à Prefeitura de Nova Friburgo, com participação em várias frentes. 

Indicação de representante do ISNF para Semana de Ciência e Tecnologia, Conselho 

Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação. 

3.9. Resposta aos peticionamentos e processos emitidos pelo MPF e o Poder Judiciário 

do Estado do Rio de Janeiro, nos mais diversos temas. 

3.10. Atuação em vários encontros remotos junto ao GAR, CUV e Fórum de Diretores;  

3.11. Atuação junto ao GT de Infraestrutura da Reitoria, para discutir todas as 

necessidades de melhorias e adaptações necessárias para retorno às atividades 

presenciais;  

3.12. Atuação junto à SAEP e SOMA, durante visita ao ISNF, para reafirmar as demandas 

de obras e manutenção predial imprescindíveis para o ISNF, como a adequação do novo 

consultório médico para a atuação de um médico perito atuando junto à CASQ, reformas 

emergenciais, como as do teto do laboratório de prótese, troca de telhas do prédio das 

clínicas de odontologia, troca do piso da sala 9, instalação das bombas a vácuo na clínica 

da Odontologia, dentre outros.  Foi reforçado a necessidade de laudos de vistoria, que 

havia sido solicitado na gestão anterior, atestando necessidades de reparos emergenciais 

e riscos associados a várias rachaduras em vários prédios do ISNF.  

  

ATIVIDADES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

4.1. Professor no programa de pós-graduação em Odontologia do ISNF/UFF- Nível 

mestrado; 

4.2 Professor no programa de pós-graduação em Odontologia Niterói/UFF- Nível 

doutorado; 

4.3 Professor do curso de Odontologia do ISNF/UFF, colaborando nas disciplinas de 

Endodontia e Odontologia do Esporte; 



4.4. Participação nos seguintes projetos de extensão universitária: 1: Projeto trauma 

UFF/NF Reconstruindo sorrisos: atendimento a pacientes com traumatismos dentários; 2: 

Odontologia no esporte: prevenção a injúrias decorrente de práticas esportivas; 3: Grupo 

de estudos em Revisão sistemática e metanálises (2020 e 2021); 4:  Projeto Consciência 

na Ciência; 5: Revisão sistemática Teorias e práticas.  

 

 

Nova Friburgo 11 de agosto de 2021 

Prof. Dr. Leonardo dos Santos Antunes 

Diretor do ISNF 

SIAPE 3495389 


