
14/08/2020 https://sipac.ufrrj.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=468769

https://sipac.ufrrj.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=468769 1/4

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

ATA Nº 1668 / 2020 - ICBS (12.28.01.22) 

Nº do Protocolo: 23083.035658/2020-17
Seropédica-RJ, 05 de agosto de 2020.

ATA DA 392ª REUNIÃO DO CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
E DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, EM SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE,
ATRAVÉS DA PLATAFORMA RNP.

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às oito horas e quarenta minutos, reuniu-se
o Conselho de Unidade do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em sessão extraordinária, através da Plataforma RNP,
https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-extraordinario-ii, sob a Presidência da Vice-
Diretora, Professora Nivea Dias dos Santos, conforme circular nº 08/ICBS/2020, de 25 de junho de
2020, com a seguinte pauta: 1. Informes, 2. Consolidação do documento sobre a Proposta de
Estudos Continuados Emergenciais durante a Pandemia da COVID-19: ações no curto prazo.
Encontravam-se presentes os Conselheiros: Andre Luiz da Silva Mendes, Chefe do Departamento de
Anatomia Animal e Humana; Aurino Florencio de Lima, Chefe do Departamento de Entomologia e
Fitopatologia; Carlos Antonio Inácio, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e
Biotecnologia Aplicada; Fábio Fagundes da Rocha, Coordenador do Programa Multicêntrico de Pós-
graduação em Ciências Fisiológicas; Francisco Gerson Araújo, Coordenador do Programa de Pós-
graduação em Biologia Animal; Luiz Henrique Guerreiro Rosado, Coordenador do Curso de Farmácia;
Marilene Hilma dos Santos, Chefe do Departamento de Genética; Michelle Porto Marassi, Vice-chefe
do Departamento de Ciências Fisiológicas; Nidia Majerowicz, Coordenadora do Curso de Ciências
Biológicas; Norma Aparecida dos Santos Almeida, Coordenadora do Programa de Pós-graduação em
Ciências Fisiológicas; Patrícia Fampa Negreiros Lima, Vice-chefe do Departamento de Ciências
Farmacêuticas; 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. Estavam ainda presentes os docentes: Ana Claudia dos Santos Brasil, Andre Queiroz
de Pádua, Antonio José Mayhé Nunes, Helena Regina Pinto Lima e Karina Annes Keunecke.
Verificada a existência de quórum regimental, a Vice-diretora, no exercício da presidência, professora
Nivea Dias dos Santos, deu início à reunião, agradecendo a presença de todas e todos, dando a
oportunidade para os informes. 1. Informes: 1.1. A Presidente informou que a Conselheira Solange
Viana Paschoal Blanco Brandolini se encontrava de férias, porém estava participando da reunião para
auxiliar no andamento das discussões. Informou também que o usuário streaming é a transmissão ao
vivo da reunião, que está sendo realizada pelo YouTube (https://youtu.be/mYy3WjeuHj02). 1.2.
Prazo para entrega do plano de trabalho e da declaração de cumprimento das atividades. A Presidente
informou que a Diretoria encaminhou diversos memorandos aos departamentos e coordenações
estipulando os prazos para entrega dos documentos e que o último memorando, encaminhado dia
26/06/2020 (memorando nº 153), elenca todos os memorandos anteriores. Porém, existem alguns
setores que não estão cumprindo com os prazos. Para o mês de julho, a Presidente solicitou atenção
especial ao memorando nº 175, da Diretoria do ICBS, visto que por conta das férias da Professora
Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini, os chefes e coordenadores que encaminharem a
declaração de cumprimento das atividades pela mesa virtual devem solicitar a assinatura da
Professora Nivea Dias dos Santos. 2. Consolidação do documento sobre a Proposta de Estudos
Continuados Emergenciais (ECEs) durante a Pandemia da COVID-19: ações no curto prazo. A
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Presidente apresentou o memorando nº 204, enviado pela Reitoria, solicitando a manifestação dos
Conselhos de Unidade sobre os ECEs. Informou que esta segunda reunião extraordinária do
CONSUNI/ICBS tem por objetivo a análise e avaliação das contribuições dos Departamentos e
Coordenações ao documento de resposta do CONSUNI/ ICBS. Sendo assim, esta reunião tem por
finalidade a consolidação do documento que seria corrigido e aprovado em um próximo CONSUNI
extraordinário e, em seguida, encaminhado para a Reitoria. A Presidente apresentou o arrazoado do
documento, elaborado pela Diretoria a partir das contribuições dos setores. Propôs iniciar o documento
caracterizando o Instituto e suas particularidades e, em seguida, adicionar as contribuições do
Conselho ao documento encaminhado pela Reitoria. A Conselheira Nidia Majerowicz considera ser
importante a caracterização dos cursos de graduação em Ciências Biológicas e Farmácia com o que
todos concordaram. Dando continuidade, a Presidente relatou que, com relação às contribuições
encaminhadas pelos Departamentos, é necessário verificar quais são as ponderações corroboradas
pelo Conselho, pois não necessariamente a opinião de um Departamento será a mesma do Conselho.
Assim, cada contribuição seria apresentada, discutida e submetida para votação pelos Conselheiros. A
Professora Ana Claudia dos Santos Brasil manifestou preocupação se o documento que está sendo
construído iria contemplar todas as questões heterogêneas no Instituto. Com a palavra, a Professora
Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini ressaltou a importância de os conselheiros terem em mente
que a Diretoria sistematizou o documento a partir das contribuições dos departamentos e
coordenações. Logo, o arrazoado em discussão nesta reunião reflete o que foi discutido pela base do
Instituto. Informou aos conselheiros que existe um prazo para encaminhamento do documento para a
Reitoria, que irá sistematizar as contribuições advindas dos colegiados de base. Considerou que o
ideal seria que o Conselho tivesse uma segunda reunião para finalizar essa proposta e então
encaminhar para Reitoria. A Presidente informou a possibilidade de fazer a próxima reunião
extraordinária no dia 30/06/2020, no período da manhã. Dando prosseguimento, a Presidente
agradeceu aos chefes pelas contribuições encaminhadas e, a seguir, solicitou que fossem
apesentadas pelas chefias as ponderações e considerações gerais dos seguintes Departamentos:
Biologia Animal, Anatomia Animal e Humana, Ciências Fisiológicas e Genética. Com a palavra, a
Conselheira Rosa Maria Marcos Mendes, Departamento de Biologia Animal, esclareceu que o DBA fez
um documento com contribuição das três áreas e encaminhou à Diretoria, conforme solicitado,
procedendo à leitura do documento. As contribuições foram discutidas e os seguintes pontos foram
votados e aprovados pelo Conselho: I) Atividades síncronas: recomendável que os docentes façam
atividades síncronas, mas sem estabelecer o porcentual (unanimidade); II) Período excepcional:
começar em setembro. Agosto deveria ser mês voltado para capacitação de docentes e discentes
(unanimidade); III) Atividades síncronas e assíncronas: em cada explicação sobre ferramentas incluir a
possibilidade de uso síncrono ou assíncrono (unanimidade); IV) Ferramentas digitais: incluir definição,
diferenças, exemplos e necessidade de capacitação (unanimidade); V) Explicitar e esclarecer as
diferentes possibilidades quanto a componentes curriculares nos ECEs, definindo com clareza cada
um deles, seus limites, o que significam e como podem ser oferecidos (uma abstenção); VI) Um dos
itens da proposta sugere que os formandos que ainda não iniciaram sua pesquisa, esta se for de
caráter prático, devam discutir com seus orientadores para mudar para um trabalho teórico.
Discordamos que, qualquer intervenção ou sugestão seja feita nesse sentido, já que entendemos que
isso tem relação direta com a cátedra de cada docente e com a relação orientando/orientador.
(aprovado por maioria) e VII) Os posicionamentos dos Departamentos que não foram consenso pelo
CONSUNI devem ser colocados em anexo (uma abstenção). Devido ao avançado da hora, a
Presidente consultou o Conselho se poderia passar para as contribuições dos demais departamentos
e depois retornar ao documento do DBA, com o que todos concordaram. Com a palavra, o Conselheiro
Andre Luiz da Silva Mendes, Chefe do Departamento de Anatomia Animal e Humana, informou que o
Departamento foi contrário ao documento encaminhado pela Reitoria sobre o ensino emergencial.
Ressaltou a falta de tempo para discussão aprofundada pelas bases e que os grupos de trabalho
foram definidos sem a consulta à comunidade. A Presidente informou que no documento encaminhado
pelo DAAH não existem pontos a serem adicionados ao documento de contribuições do
CONSUNI/ICBS para a proposta encaminhada pela Reitoria. Assim, sugeriu a incorporação do
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documento do DAAH como Anexo à resposta do Conselho, com o que todos concordaram. Dando
prosseguimento, passou a palavra para a Conselheira Michelle Porto Marassi, Vice-chefe do
Departamento de Ciências Fisiológicas, que iniciou a leitura do documento do DCFis. Os seguintes
pontos foram votados e aprovados pelo Conselho: I) Inclusão do texto: As ações priorizarão os
discentes com previsão inicial de integralização de curso para 2020.1 e 2020.2, com até 8
componentes curriculares para integralização, incluindo TCCs, monografias, NEPEs e estágios. Talvez
seja importante flexibilizar o número de componentes curriculares, obedecendo as particularidades de
cada curso (unanimidade); IX) Garantia de progressão funcional diferenciada para
mães/pais/cuidadores (considerando o possível impacto que as demandas pessoais trazem na
disponibilidade emocional e de carga horária desses profissionais nas atividades de pesquisa e
extensão). Foi consenso a necessidade do documento da Reitoria apresentar maiores esclarecimentos
sobre essa questão (unanimidade). Tendo se esgotado o tempo estimado para a reunião, a Presidente
confirmou a disponibilidade dos conselheiros para a realização de um próximo CONSUNI
extraordinário no dia 30/06 às 13h30 para continuação das discussões. A Professora Ana Claudia dos
Santos Brasil solicitou o envio aos conselheiros dos documentos encaminhados pelos Departamentos
para a Diretoria para que pudessem analisar antes da próxima reunião, com o que todos concordaram.
Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todas e todos, dando por
encerrada a reunião às doze horas e sete minutos e para constar Eu, Ericson Ramos de Mello,
Assistente em Administração, na função de secretário dessa reunião, lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros participantes à reunião.
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