UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE BIOLOGIA

Em, 15 de maio de 2014
À Comunidade acadêmica do Instituto de Biologia

O breve relatório que se segue, representa uma síntese das ações realizadas nestes
pouco mais de seis meses, desde que assumimos a Diretoria do Instituto de Biologia. Sabemos
da expectativa gerada com nossa candidatura e estamos aqui reafirmando nosso compromisso
com uma gestão participava, transparente, eficiente e, sobretudo, ética e moral.
É fato que algumas ações demandam mais tempo para sua execução, contudo, os
encaminhamentos estão sendo feitos. Dessa forma, compete a todos, Docentes, Técnicos
Administrativos e Discentes a cobrança dos resultados. Na medida do possível, sem
promessas ilusórias e demagógicas, em nossa rotina diária, temos ouvido as críticas, sugestões
e recebido auxílio, mas sabemos que por mais que nos esforcemos estamos apenas no início
da jornada. Há muito por ser feito e esperamos contar com todos, para apontar pontos que nos
tenham passado despercebidos.
Visando uma maior publicidade, divulgação e acompanhamento da rotina diária da
Direção, adotaremos por prática a elaboração de relatórios semestrais.
A construção de um ideal com responsabilidade é possível. Basta que tenhamos o foco
no coletivo. Precisamos acreditar, nos empenhar para que a ideia saia do papel e se torne
realidade. Buscamos a qualidade e a excelência em nossa gestão e acreditamos que toda ideia
possa ser melhorada, por isso conclamamos a todos a participarem.

RELATÓRIO DE AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS
PERÍODO SETEMBRO/2013 – MAIO/2014

1.

Publicidade. A página oficial do Instituto de Biologia está sendo atualizada e esperamos
que seja de grande auxílio a todos e também como referencial do Instituto. Foram
agregadas importantes informações que têm por objetivo dar um dinamismo maior à
página e contar um pouco de nossa história. O link “fale com a Diretoria” será um canal
aberto para que os membros da comunidade acadêmica do Instituto possam apresentar
suas críticas e sugestões. A previsão para que a nova página seja disponibilizada, ainda
que, com informações por serem complementadas, é junho/2014.

2.

Planejamento estratégico. Com a participação dos Chefes de Departamentos e
Coordenadores de cursos de Graduação e Pós-graduação foram realizadas duas reuniões
de planejamento estratégico. Contudo, vale ressaltar que o planejamento solicitado nestas

duas oportunidades, foi entregue por quatro Departamentos nas um curso de Pósgraduação. A falta de informação qualificada de cada setor compromete o trabalho desta
Diretoria no sentido de formalizar um planejamento que represente o Instituto como um
todo. Entretanto, grande avanço foi conseguido nestas duas reuniões, com o
estabelecimento da visão, missão e valores do Instituto de Biologia. O próximo passo
será a realização de uma assembleia geral do Instituto envolvendo os três segmentos para
aprovação.
3.

Divulgação/publicidade. Os murais ao lado da Diretoria estão sendo reformados e serão
utilizados, exclusivamente pela Diretoria ou com autorização da Diretoria. Nestes painéis
serão divulgadas as informações acadêmicas e administrativas realizadas no âmbito do IB
e de interesse da comunidade acadêmica.

4.

Hierarquia administrativa. A Direção do Instituto, através dos memorandos nos
12/GD/IB/2014 de 03 de fevereiro de 2014 e 24/GD/IB/2014 de 13 de março de 2014,
solicitou especial atenção no cumprimento da hierarquia administrativa, visando a melhor
tramitação dos documentos oriundos dos diferentes setores do Instituto de Biologia e
também daqueles recebidos pelo Instituto. Os documentos que não apresentam o
encaminhamento da Chefia imediata estão sendo devolvidos aos setores de origem.

5.

Telhado. Segundo planejamento da Administração Superior, a reforma do telhado do
prédio principal do IB Através do memorando n°40 GD/IB/214 de 03 de abril de 2014 foi
informado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação um acidente ocorrido na sala 38 do
prédio principal do IB, quando uma parte do reboco do teto caiu sobre uma discente.

6.

Revisão da rede elétrica. Através do memorando nº 07/GD/IB/2014 de 27 de janeiro de
2014 foi reiterada a solicitação de revisão urgente da rede elétrica do prédio principal e
dos prédios anexos do Instituto de Biologia.

7.

Obras emergenciais. Pactuação de obras emergenciais junto ao coletivo de Diretores
para atendimento aos Institutos. Em fase de levantamento das necessidades pelos
Diretores para encaminhamento à Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros – PROAF, como
subsídio para a elaboração de edital para contratação de firma que prestará serviços aos
Institutos.

8.

Prédio das coleções. De acordo com o planejamento estabelecido pela Reitoria, a
confecção de planilhas de custo para a conclusão do prédio está prevista para entrega em
junho/2014, para a realização da licitação. Após a conclusão, o prédio abrigará as
coleções Costa Lima (Departamento de Entomologia e Fitopatologia) e o Herbário
(Departamento de Botânica). Os encaminhamentos necessários serão feitos à
Administração Superior, com vistas à dotação orçamentária e a necessidade de pessoal.

9.

Cantina. O trailer que foi instalado para atendimento aos serviços de cantina no Instituto
de Biologia, não atende às nossas necessidades, provavelmente, pelo fato de que a

Direção do Instituto à época não tenha sido consultada quando da elaboração do edital.
Através dos memorandos nos 11/GD/IB/2014 de 03 de fevereiro de 2014 e
18/GD/IB/2014 de 25 de fevereiro de 2014 a Direção informou à PROAF sobre as
condições em que a cantina vem operando, solicitando as providências necessárias com
vistas ao oferecimento de serviço de melhor qualidade e apropriado às necessidades do
Instituto.
10. Serviços de limpeza. Conforme planejamento da Administração superior esta em fase de
pesquisa de preços a contratação de nova empresa de limpeza e conservação. Em relação
aos serviços realizados no âmbito do Instituto de Biologia, a Direção solicito às Chefias
de Departamentos que informassem sobre as necessidades de cada setor, as informações
recebidas foram encaminhadas à PROAF.
11. Substituição de cortinas. Através do memorando n°48/GD/IB/2014 de 25 de abril de
2014 foi solicitado à Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento
Institucional – PROPLADI, autorização para a colocação de película protetora nos vidros
das janelas das salas de aula, em substituição às cortinas. Estamos aguardando o término
da greve dos Técnicos Administrativos para procedermos à retirada das cortinas e, como
medida paliativa para garantir que os professores possam realizar projeções, os vidros
serão cobertos com papel pardo ou manilha.
12. Infraestrutura. Foi realizada a análise da infraestrutura do prédio principal do Instituto
de Biologia, a qual foi encaminhada à Reitoria através do processo 23083.003629/2014,
no dia 13 de maio de 2014. Esta ação será seguida de outras, a fim de que seja realizado o
levantamento das condições de todas as edificações do Instituto de Biologia.
13. Graduação. Através do memorando nº 45/GD/IB/2014, de 09 de abril de 2014, Fo
instruído o processo 23083.002671/2014-41, solicitando à Magnífica Reitora a
reavaliação de vínculo do curso de Farmácia, visto que a alocação da Coordenação do
curso de Farmácia no Instituto de Biologia e o referido curso no Instituto de Ciências
Exatas, a esta Diretoria parecem conflitante.
14. Comissão especial de controle ambiental. Os Departamentos deverão indicar um
Docente e um Técnico Administrativo, que serão encarregados do controle de resíduos
químicos e biológicos no âmbito dos respectivos Departamentos. Recentemente, foi
realizado, em parceria com o Instituto de Ciências Exatas, o descarte de 127 Kg de
produtos químicos fora de validade ou usados. O objetivo desta ação é viabilizar o
descarte adequado para os resíduos químicos e um controle maior do estoque de produtos
inflamáveis. Em relação ao descarte de material biológico, deverá ser formalizado acordo
com o Instituto de Veterinária, com vistas ao estabelecimento de cronograma para
utilização do forno crematório.
15. Patrimônio. Através do memorando n° 34/GD/IB/2014, de 25 de março de 2014, foi
solicitado que os Departamentos providenciassem a baixa dos equipamentos que não

apresentem condições de uso, especialmente daqueles que estão sobre as bancadas e
armários nas salas de aulas. Através do memorando n° 35/GD/IB/2014, de 25 de março
de 2014, foi estabelecida a proibição de colocação de mobiliário e equipamentos nos
corredores d prédio do Instituto de Biologia, exceto quando autorizado pela Diretoria.
Sendo necessário, ainda que todos os Departamentos procedam à atualização dp
inventário de bens.
16. Orçamento do Instituto de Biologia. Conforme reunião realizada com a Reitoria, a
PROAF e a PROPALDI, uma parcela de R$ 115.000,00 foi disponibilizada para cada
Instituto. Novas reuniões estão agendadas para a definição do valor final de orçamento
para cada Unidade. Em relação à primeira parcela, a Direção do Instituto de Biologia
realizou reunião com as Chefias dos Departamentos e as parcelas estabelecidas para cada
Departamento, foram implementadas nos respectivos centros de custos. Tão logo haja a
definição do valor final do orçamento do IB, será realizada nova reunião da Diretoria com
os Departamentos para a complementação da verba dos Departamentos.
17. Abelhas. Através do memorando n° 08/GD/IB/2014, de 27 de janeiro de 2014, foi
relatado à PROPLADI o acidente ocorrido em 25/01/2014 com a solicitação das
providências necessárias para a remoção das abelhas que estão nidificando no prédio
principal do IB.
18. Telefone. Através do memorando n° 37/GD/IB/2014, de 27 de março de 2014, foi
reiterada a solicitação de restabelecimento dos ramais telefônicos do Instituto de
Biologia.
19. Segurança. Para aumentar a segurança, especialmente no horário noturno, foram
compradas lâmpadas, reatores e células foto elétricas para substituir as que estavam
queimadas, nos corredores do prédio principal, passarela de acesso aos prédios anexos e
do estacionamento. A central de câmeras de segurança está obsoleta e através do reqmat
nº 001 de 08 de maior de 2014 foi solicitada a compra de central mais moderna e com
melhor qualidade de imagem que permitirá a identificação mais precisa quando
necessário.
Sendo estas as principais ações realizadas pela atual gestão do Instituto de Biologia,
gostaríamos de informar que todos os documentos mencionados neste relatório e os demais
documentos expedidos pela Diretoria do IB, encontram-se à disposição na Secretaria
Administrativa para consulta pelos membros da comunidade acadêmica.
Por fim, ressaltamos nosso imenso orgulho em participar da atual gestão acadêmica e
administrativa do Instituto de Biologia.
Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini
Antonio José Mayhé Nunes

