
 

 

Instituto de Ciências Biológicas e da 

Saúde:quem somos? 

 

ICBS  
 

 

Por que solicitamos a alteração de denominação do Instituto? 

 

 A motivação para a apresentação da proposta foi aadequação da denominação ao 

atual perfil do Instituto, com o desenvolvimento de atividades que estão relacionadas à 

grande Área de Ciências Biológicas e da Saúde. 

 Com o REUNI instalou-se uma nova era no âmbito das universidades brasileiras. 

Neste novo cenário estava inserido o Instituto de Biologia que nasceu com o propósito de 

agregar departamentos/disciplinas básicas das diversas áreas da Biologia, de forma a 

atender aos cursos da Escola Nacional de Agronomia (ENA) e da Escola Nacional de 

Veterinária (ENV) e, onde, as atividades desenvolvidas estiveram por longo tempo, focadas 

na biodiversidade, em consonância com a Política Institucional praticada pela UFRRJ desde 

sua fundação. A implantação do PRE/2007 criou um novo contexto de atuação do Instituto 

que extrapola a denominação “Biologia”, da mesma forma que a antiga “História Natural” 

deixou de refletir a amplitude biológica. Inclusive, esta denominação foi superada na 

designação do Curso de Graduação em Ciências Biológicas.  

Ao longo do tempo, o perfil do Instituto foi se alterando e hoje, como Instituto de 

Ciências Biológicas e da Saúde, ampliamos nossa atuação e dessa forma, estamos 

contribuindo para a consolidação da área de saúde em nossa Universidade. Seguramente, 

um grande desafio!  

 Assim, a proposta de alteração da denominação para Instituto de Ciências Biológicas 

e da Saúde consolida o que já existe ao mesmo tempo em que vislumbramos um futuro de 

maior integração, gerando um ciclo virtuoso de novas perspectivas e um repensar da 

comunidade acadêmica do Instituto.  

O Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde apresenta-se constituído por cinco 

Departamentos: Departamento de Biologia Animal – DBA, Departamento de Botânica - DB, 

Departamento de Ciências Fisiológicas – DCFis, Departamento de Entomologia e 

Fitopatologia - DEnF e Departamento de Genética – DG e ao Instituto estão vinculados o 

curso de Graduação em Ciências Biológicas, a Coordenação do Curso de Farmácia e os 

Programas de Pós-graduação: PPGBA – Programa de Pós-graduação em Biologia Animal; 

PPGCF – Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas; PPGFBA – Programa de Pós-

graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada e PMPGCF – Programa Multicêntrico 

de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas.  

 Anteriormente, ao PRE/2007, o Instituto contava com 80 docentes, após a 

implantação, para a recuperação do passivo (reestruturação) e expansão foram contratados 

14 docentes, o que representa um aumento de 17,5%. Em relação ao quadro de Técnicos 

Administrativos, foi verificado um aumento de 12%, aos 50 Técnicos que estavam lotados no 

Instituto, somaram-se 06, totalizando 56. Em relação ao Ensino de Graduação houve um 

aumento de 22,6% no total de disciplinas oferecidas, com a criação de 17 novas disciplinas 

e ampliação de turmas/vagas em disciplinas já existentes, correspondendo a um acréscimo 

de 115 horas semanais (aumento de 16% da carga horária semanal total) e 615 novas vagas 

oferecidas para a Graduação, correspondendo a um aumento de 11,5%, conforme Tabela 1.  

 

 

 

 



Tabela 1. Impacto do PRE/2007 sobre o perfil do Instituto de Biologia 

 

 Docentes Técnicos 

Administrativos 

Disciplinas CHST* Vagas 

Antes do PRE/2007 80 50 84 704 5370 

Depois do PRE/2007 94 56 103 816 5985 

Aumento (%) 17,5 12 22,6 16 11,5 

* Carga horária semanal total 

 

A Tabela 2 apresenta a evolução do patrimônio edificado do Instituto, com a 

construção de prédios previstos pelo PRE/2007 e a conclusão do prédio das coleções.  

 

Tabela 2. Edificações/espaços que integram o Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 

 

Edificações/Espaços Área (m2) Custo total (R$) 

Prédio principal 5.000 * 

Anexo I 1.400 ** 

Anexo II 700 ** 

Departamento de Ciências Fisiológicas 930 ** 

Área Experimental da Fitopatologia 1.800 ** 

Área de Anatomia  612 ** 

Área de Histologia e Embriologia 612 ** 

Laboratório de Ecologia de Peixes 490 ** 

Complexo de Anatomia Animal e Humana 6.000 9.268.244,70 

Módulos do Depto. de Ciências Fisiológicas (2) 600 1073.185,73 

Módulo do Departamento de Genética (1) 295 613.105,70 

Módulo do curso de Farmácia 295 582.349,62 

Prédio das coleções 660 999.940,10 

Total 19.394 m2 R$12.536.825,85 
 

* Valor a ser estimado em virtude do tempo de construção e do valor histórico.  

** Valor a ser estimado em virtude do tempo de construção. 

 
 O ICBS conta atualmente, com 150 servidores em seu quadro de pessoal, sendo 94 

Docentes, incluindo 90 do quadro permanente e quatro substitutos, o que representa 62% 

da força de trabalho do Instituto, e 56 Técnicos Administrativos, sendo 52 do quadro 

permanente e quatro anistiados (funcionários externos em exercício na UFRRJ), totalizando 

38%, conforme demonstrado nas figuras a seguir.  
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Figura 1. Perfil da força de trabalho do ICBS. 

TAs – Técnicos Administrativos.  

Figura 2. Distribuição percentual dos Docentes 

pelos Departamentos que integram o ICBS. 



 
 
 

 

Conforme apresentado nas Figuras 4 e 5, todos os Departamentos que integram o 

ICBS apresentaram uma ampliação de seus quadros de Docentes e de Técnicos 

Administrativos com a implantação do PRE/2007.  
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Figura 4. Ampliação do quadro de Docentes 

lotados no ICBS com a implantação do 

PRE/2007. 

Figura 5. Ampliação do quadro de Técnicos 

Administrativos lotados no ICBS com a 

implantação do PRE/2007. 

Figura 3. Distribuição percentual dos Técnicos Administrativos lotados no ICBS. 


