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ATA DA 390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA

NO DIA QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA RNP.

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte,  reuniu-se oàs treze horas e quarenta e cinco minutos,
Conselho de Unidade do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) da Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro (UFRRJ) em sessão ordinária, através da Plataforma RNP, 

, sob a Presidência da Diretora, Professora Solangehttps://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-junho
Viana Paschoal Blanco Brandolini, conforme Circular nº 06/ICBS/2020, de 12 de junho de 2020, com a
seguinte pauta: 1. Informes 2. Processo 23083.005698/2020-34. Progressão funcional da docente Rejane, 
Gomes Pimentel/DB; 3. Processo 23083.007664/2020-84. Progressão funcional do docente Luciano da Silva
Alonso/DAAH; 4. Processo 23083.014669/2020-63. Progressão funcional do docente Fabrício Duarte de
Almeida/DAAH; 5. Minuta de Deliberação XXXX do CEPE, que regulamenta o exercício do direito
fundamental à Objeção de Consciência no âmbito do ensino nos cursos de graduação da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro. 6. Assuntos gerais. Encontravam-se presentes os conselheiros: Nivea Dias
dos Santos, Vice-diretora do ICBS; Andre Luiz da Silva Mendes, Chefe do Departamento de Anatomia
Animal e Humana; Aurino Florencio de Lima, Chefe do Departamento de Entomologia e Fitopatologia; Bruno
Guimarães Marinho, Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas; Carlos Antonio Inácio, Coordenador
da Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada; Claudia Maria Xavier Faria, Representante
dos Técnicos administrativos; Denise Monnerat Nogueira, Vice-chefe do Departamento de Genética; Douglas
Siqueira de Almeida Chaves, Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas; Fábio Fagundes da
Rocha, Coordenador do Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas; Ildemar
Ferreira, Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Biologia Animal; Luiz Henrique Guerreiro

Nidia Majerowicz, Coordenadora do Curso deRosado, Coordenador do Curso de Graduação em Farmácia; 
Graduação em Ciências Biológicas; Norma Aparecida dos Santos Almeida, Coordenadora do Programa de
Pós-graduação em Ciências Fisiológicas; Rafael Ribeiro Pimentel, Chefe do Departamento de Botânica;
Rosa Maria Marcos Mendes, Chefe do Departamento de Biologia Animal; Sharon Santos de Lima,
Representante Titular dos Docentes. A Presidente assinalou também a presença da Professora Ana Claudia
dos Santos Brasil, Representante Suplente dos Docentes. Verificada a existência de quórum regimental, a
Presidente deu início à reunião, solicitando a permissão para (i) incluir na pauta a homologação da Ata do
CONSUNI de maio, com o que todos concordaram e (ii) apresentou a solicitação de docentes da Área de
Zoologia, não conselheiros, para participarem da reunião, com o que todos concordaram. A seguir, deu
prosseguimento aos informes.  A Presidente informou que na prévia do contracheque disponível1. Informes.
no SIGAC consta que a insalubridade foi restituída ao salário. Em seguida, solicitou que a Vice-diretora,
Professora Nivea Dias dos Santos colocasse a ata da reunião do Conselho realizada no dia 12 de maio na
apresentação da Sala Virtual.  A ata, corrigida2. Homologação da ata da 389ª reunião do CONSUNI/ICBS.
e assinada pelos conselheiros anteriormente, foi apresentada e procedeu-se à sua homologação, sendo
aprovada com uma abstenção. 3. Processo 23083.005698/2020-34. Progressão funcional da docente

A Presidente, apresentou o processo, destacando que estava emRejane Gomes Pimentel/DB. 
conformidade, onde constavam todos os documentos exigidos pela Comissão Permanente de Pessoal
Docente (CPPD) e procedeu à leitura do parecer favorável da comissão avaliadora, o qual foi aprovado pelo

https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-junho


Colegiado do Departamento. Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à progressão
funcional da docente foi aprovado por unanimidade. 4. Processo 23083.007664/2020-84. Progressão

A Presidente apresentou o processo, destacandofuncional do docente Luciano da Silva Alonso/DAAH. 
que estava em conformidade, onde constavam todos os documentos exigidos pela CPPD e procedeu à
leitura do parecer favorável da comissão avaliadora, o qual foi aprovado pelo Colegiado do Departamento.
Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à progressão funcional do docente foi
aprovado por unanimidade. 5. Processo 23083.014669/2020-63. Progressão funcional do docente

A Presidente apresentou o processo, destacando que estava emFabrício Duarte de Almeida/DAAH. 
conformidade, onde constavam todos os documentos exigidos pela CPPD e procedeu à leitura do parecer
favorável da comissão avaliadora, o qual foi aprovado pelo Colegiado do Departamento. Após apreciação, o
parecer favorável da comissão avaliadora à progressão funcional do docente foi aprovado por unanimidade. 
6. Minuta de Deliberação XXXX do CEPE, que regulamenta o exercício do direito fundamental à
Objeção de Consciência no âmbito do ensino nos cursos de graduação da Universidade Federal

A Presidente informou que, conforme acordado anteriormente apresentaria oRural do Rio de Janeiro. 
documento consolidado com a manifestação sobre a minuta de deliberação para apreciação do Conselho e
não a minuta de deliberação em si. A Conselheira Denise Monnerat Nogueira relatou que quanto ao
Departamento de Genética, o documento já foi discutindo, concordando em partir para a leitura do
documento consolidado pela Diretoria. A Conselheira Ana Claudia dos Santos Brasil também relatou que o
documento foi bastante discutido no Departamento de Biologia Animal. Assim sendo, a Presidente iniciou a
leitura do documento, salientando primeiramente que as Diretorias dos Institutos não foram informadas sobre
a constituição da referida comissão e não foram convidadas para reuniões ou participaram da elaboração da
minuta. Relatando também sobre a ausência de Biólogos e Zootecnistas que atuem nos cursos impactados
pela demanda. Continuando, destacou a ausência de vínculo da aluna Lauren como membro da comissão,
ao Curso de Ciências Biológicas. A Conselheira Nidia Majerowicz informou o nome completo da discente:
Lauren de Freitas Baqueiro. O Conselheiro Andre Luiz da Silva Mendes reforçou a ideia de que a objeção
também será abordada em cursos como Psicologia, por exemplo. A Conselheira Denise Monnerat Nogueira
destacou a importância de consulta aos respectivos conselhos profissionais, ao MEC e ao setor jurídico da
própria UFRRJ que já emitiu parecer em processos anteriores. A objeção impactará fortemente na formação
dos discentes dos cursos que têm prática com animais, tais como: Biólogos, Zootecnistas, Farmacêuticos e
demais cursos formados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Em relação ao
Memorando eletrônico nº 205/2020-PROGRAD, de 11 de março de 2020, a Presidente destacou que houve
o encaminhamento direto para audiência pública, sem solicitar apreciação pelos Institutos e Departamentos.
A Presidente procedeu à leitura do documento afim de elucidar qualquer dúvida, realizar complementação ou
retificação pelos conselheiros, sempre pontuando sobre melhores formas de abordagens e discordâncias
sobre alguns assuntos. Foram destacados na minuta; erros de redação, omissão de leis, dentre outros.
Alguns conselheiros destacaram que uma parte da minuta se refere à ausência de aulas não por motivo de
Objeção de Consciência em relação ao uso de algum modelo animal ou partes dele, mas sim por questões
impostas por religião, como não participar de aulas no sábado que é o dia de resguardo para algumas
religiões. Ou seja, que a transcrição na minuta de trechos da Constituição Federal ou da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação gera erros graves de interpretação, não correspondendo ao que está na íntegra destes
documentos. Continuando, em função da Presidente ter dito que não havia recebido a análise da maioria dos
setores, alguns conselheiros disseram que haviam discutido a minuta de Deliberação, mas que a Diretoria
não havia estabelecido um prazo para a devolução. A Presidente relatou que a proposta de Deliberação foi
encaminhada através do Memorando eletrônico nº 205/2020-PROGRAD, mencionado anteriormente, para os
Departamentos e que os Chefes participaram de uma reunião no dia 27 de maio, conforme convocação da
PROGRAD, sobre esse assunto. Dessa forma, entendia que os Departamentos já deveriam ter discutido a
proposta de Deliberação. Destacou ainda que, na reunião realizada com Chefes e Coordenadores, no dia
oito de junho, ficou acordado que os Departamentos e Coordenações deveriam encaminhar a análise da
minuta de deliberação até a sexta-feira, dia 12 de junho e a Diretoria se comprometia em consolidar o
documento durante o final de semana para que pudéssemos apreciá-lo na reunião de hoje. Ocorre que
apenas o DBA encaminhou a resposta e com isso a Diretoria reuniu o documento do Departamento e as
considerações da Diretoria, no texto que estava sendo apresentado. A Conselheira Denise Monnerat
Nogueira apresentou o posicionamento do Departamento de Genética, onde o referido colegiado considerou



inoportuno o momento que este tema está sendo apresentado para discussão, uma vez que é um tema
polêmico e de amplo interesse na instituição para vários cursos, para docentes e discentes. Considerando o
período de isolamento social pela pandemia, a desmobilização, a necessidade de empenho em atividades
emergenciais de ensino que ainda estão sendo definidas. Finalizando, a conselheira encaminhou que a
urgência para a consulta pública em relação a este tema fosse revista. Os demais conselheiros concordaram
e a Presidente se comprometeu em encaminhar à PROGRAD, a posição deste Conselho no sentido de que a
audiência pública e apreciação pelo CEPE não ocorressem antes dos Institutos se manifestarem. A
Presidente informou que, em consulta ao Pró-reitor Adjunto de Graduação, Professor Edson Jesus de Souza,
foi informada de que o CONSUNI/ICBS teria em torno de 15 dias para encaminhar sua manifestação. A
Conselheira Rosa Maria Marcos Mendes ratificou que cada Departamento deverá fazer seu relatório e
deliberação sobre a questão da objeção para que sejam reunidos e encaminhados pelo ICBS para nova
consulta pública. O Conselheiro Andre Luiz da Silva Mendes relatou que é a primeira vez que o Conselho
estava debatendo sobre o documento apresentado pela Diretoria e que encaminhará nos próximos dias a ata
da reunião do DAAH sobre a questão objeção de consciência. De forma a possibilitar a continuação da
discussão da proposta de deliberação, com a apresentação da análise realizada pelos Departamentos e
Coordenações, foi estabelecido o prazo até as 12hs, do dia 23/06/2020, para que os Departamentos e
Coordenações incluam suas contribuições, como comentários, no texto já enviado pela diretoria. A
Presidente se comprometeu em consolidar as informações recebidas para apresentação em próxima reunião
desse Conselho. A Conselheira Nivea Dias dos Santos informou que o próximo CONSUNI extraordinário
será na quinta-feira (25/06/2020) às 13h30. A Conselheira Ana Claudia dos Santos Brasil solicitou
novamente a participação da Área de Zoologia. A Conselheira Denise Monnerat Nogueira solicitou também a
autorização de participação Professores do Departamento de Genética. A Presidente encaminhou que, em
virtude de o tema ser de interesse de todos os docentes, não seria necessária a votação para que os demais
docentes, não conselheiros, participassem da reunião, com o que todos concordaram. A Presidente informou
que encaminhará um Memorando solicitando que a proposta de deliberação somente seja apreciada pelo
CEPE, após o encaminhamento da manifestação do CONSUNI/ICBS, entendendo que esse prazo não
representará prejuízos aos discentes, pois não teremos aulas presenciais tão logo. Nada mais havendo a
tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às dezessete horas e
para constar Eu, Ericson Ramos de Mello, na função de secretário dessa reunião, lavrei a presente ata que,
após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros participantes à reunião.
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