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

ATA Nº 1672 / 2020 - ICBS (12.28.01.22) 

Nº do Protocolo: 23083.035755/2020-18
Seropédica-RJ, 05 de agosto de 2020.

ATA DA 393ª 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 TRINTA DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE, ATRAVÉS DA
PLATAFORMA RNP.

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, às treze 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-iii), sob a Presidência em exercício
da Vice-diretora, Nivea Dias dos Santos, conforme circular nº 09/ICBS/2020, de 29 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 da Pós-graduação em Fitossanidade e
Biotecnologia Aplicada; Claudia Maria Xavier Faria, Representante Titular dos Técnico Administrativos;
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; Ildemar Ferreira, Vice-chefe do Departamento de 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 e Sharon Santos de Lima, Representante Titular dos Docentes. A
Presidente solicitou a permissão para participação dos docentes Ana Claudia dos Santos Brasil, Andre
Queiroz de Pádua, Antonio José Mayhé Nunes, Helena Regina Pinto Lima, Helcimar Barbosa Palhano,
Karina Annes Keunecke, Leonardo Silvestre Gomes Rocha e Magda Fernandes de Andrade Tubino,
com o que todos concordaram. Verificada a existência de quórum regimental, a Presidente, em
exercício, Nivea Dias dos Santos, iniciou a reunião, agradecendo a presença de todas e todos e
seguiu com os informes. 1. Informes. 1.1. A Presidente informou que a reunião está sendo transmitida
ao vivo pelo YouTube (https://youtu.be/mYy3WjeuHj0). 1.2. A Presidente informou que ontem
(29/06/2020), logo após a reunião extraordinária, conforme solicitado, foi encaminhado para o e-mail
dos Conselheiros o texto preliminar do CONSUNI/ICBS, contendo as contribuições dos
Departamentos. Agradeceu a contribuição de todos os Departamentos, aos Conselheiros e
Professores pela participação nas últimas reuniões extraordinárias. A Presidente em exercício
informou que a Professora Solange Paschoal Viana Brandolini, Diretora ICBS, que se encontra de
férias, deverá participar da reunião, mas chegaria mais tarde. 2. Consolidação do documento sobre
a Proposta de Estudos Continuados Emergenciais durante a Pandemia da COVID-19: ações no
curto prazo. Dando prosseguimento à elaboração do documento do CONSUNI/ICBS, o Conselho
optou por ler cada contribuição dos departamentos, conforme realizado na reunião passada, onde
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foram ouvidos o Departamento de Biologia Animal (DBA), o Departamento de Anatomia Animal e
Humana (DAAH) e o Departamento de Ciências Fisiológicas (DCFis). A Presidente propôs terminar as
contribuições do DCFis, depois passar a palavra para o Departamento de Genética e o Departamento
de Botânica e informou que os Departamentos de Ciências Farmacêuticas e de Entomologia e
Fitopatologia não apresentaram sugestões para modificação do texto encaminhado pela Reitoria. Foi
estipulado um tempo de três minutos paras as falas. A Presidente retomou o documento do DCFis,
dando a palavra para a Conselheira Michelle Porto Marassi, porém ocorreu um problema de ordem
técnica e a palavra foi passada para a Conselheira Marilene Hilma dos Santos, Chefe do
Departamento de Genética, que relatou sobre a realização de reunião departamental, sobre as
questões pertinentes ao assunto e que todos os professores se mostraram solícitos para ministrar as
disciplinas remotas, atendendo à demanda dos formandos. A Conselheira leu a contribuição do
Departamento de Genética, explanando os pontos de concordância, com sugestão de modificação de
uma parte do texto sobre substituição de aulas práticas presenciais por aulas práticas remotas. Foram
votados e aprovados pelo Conselho os seguintes pontos: I) Inclusão do texto: [O MEC publicou a
Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020 que traz dentre outras providências, novas orientações quanto
as aulas práticas. Consequentemente pode haver ajustes também na redação da introdução do item
3.2.1 Oferta de disciplinas teórico-práticas em caráter exclusivo e restrito aos formandos do ano de
2020.] (unanimidade); II) Inclusão do texto: [As avaliações serão realizadas utilizando uma das
ferramentas de apoio para atividades acadêmicas mencionadas da Diretriz VII? Se forem adequadas
para esse propósito sugerimos que sejam dadas orientações durante as capacitações previstas para a
implementação dos Estudos Continuados Emergenciais. Caso contrário, solicitamos indicação de
recursos para essa finalidade.] (unanimidade). Em seguida, a Presidente passou a palavra para a
Conselheira Michelle Porto Marassi, que continuou a leitura do documento do DCFis, manifestando
preocupação com relação ao oferecimento do módulo prático, planejado para as últimas semanas,
caso não haja condições sanitárias. A Presidente relatou que a maioria dos departamentos se mostrou
favorável em ministrar aulas práticas presenciais aos formandos desde que houvesse condições
sanitárias, porém o Departamento de Anatomia Animal e Humana e a área de Zoologia do DBA são
contrários às aulas presenciais, concordando em ofertar disciplinas somente à distância. Foi acordado
incluir a preocupação com as condições sanitárias, das aulas práticas, tanto no início do texto, quanto
em outras partes do documento. Foi, então, colocada em votação a retirada do texto a seguir: [Propõe-
se que a ministração do módulo teórico e do módulo de preparação para as atividades práticas seja ao
longo das dez semanas iniciais, reservando-se as duas últimas semanas à ministração coordenada
das atividades de caráter presencial, de modo a sistematizar o deslocamento e a presença dos
formandos nos campi da UFRRJ.] (aprovado por unanimidade). Em seguida, foi votada e aprovada
com uma abstenção a adição do texto: [Destacamos nossa preocupação com o oferecimento de aulas
práticas. Contudo, observando-se que as etapas operacionais e norteadoras desta proposta dos ECEs
tem como prioridade os concluintes, a maioria dos departamentos do ICBS concorda com o
oferecimento das disciplinas/turmas para os formandos (exceto o Departamento de Anatomia Animal e
Humana, que se manifestou contrário aos ECEs - ver manifestação no Anexo II). Para as
disciplinas/turmas práticas, concordamos que seja feita uma divisão em módulos: teórico (remoto),
pré-laboratorial/pré-atividades práticas (remoto), prático (presencial) - todos a serem ministrados no
período letivo excepcional. Propomos que a ministração coordenada das atividades de caráter
presencial seja condicionada ao panorama da pandemia no período previsto para estas atividades. Ou
seja, as aulas práticas presenciais só deverão acontecer se houver condições epidemiológicas
seguras para discentes, docentes e técnico-administrativos. Não havendo como garantir a segurança
de todos, que propostas de ensino remoto para as aulas práticas sejam executadas. Reiteramos que o
dimensionamento das turmas práticas e a estratégia para ministração do conteúdo de modo
concentrado estarão a cargo dos departamentos, considerando a natureza do componente, o corpo
técnico e docente atuante na oferta e o espaço físico disponível. Entretanto, tal dimensionamento
deverá obedecer às regras de prevenção preconizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e
FIOCRUZ. O ICBS e a UFRRJ devem se comprometer com a desinfecção dos espaços antes e após
as aulas, bem como com o descarte de máscaras e luvas após as aulas práticas. Além disso, o
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fornecimento de EPIs necessários, conforme o número de discentes e docentes, antes do início das
aulas. Enfatizamos que na ausência dessas condições as aulas práticas presenciais não poderão ser
ministradas.] Após intensa discussão sobre quais seriam os critérios sanitários para a realização de
atividades presenciais, foi realizada uma votação se deveria ser incluída a existência de uma vacina
como condicionante para a realização de aulas práticas presenciais. Foram nove votos contrários, três
votos favoráveis e duas abstenções. Votou-se, então, pela inclusão do texto a seguir: [Entretanto, tal
dimensionamento deverá obedecer às regras de prevenção preconizadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) e FIOCRUZ e, no caso da área de Zoologia do Departamento de Biologia Animal, as
práticas presenciais se condicionarão à existência de uma vacina.] (aprovado por unanimidade).
Dando prosseguimento às contribuições do DCFis, foi votada a inclusão do texto: I) [As atividades
síncronas deveriam ser disponibilizadas aos discentes matriculados em plataforma específica, e por
isso a plataforma estabelecida para a atividade síncrona deveria permitir a gravação da aula. As aulas
disponibilizadas de forma assíncrona deveriam ser protegidas contra a cópia não autorizada]
(aprovado por unanimidade); II) Texto dos ECEs deve especificar se a presença do discente é critério
de avaliação, visto que não existem informações sobre a verificação/validação da presença dos
discentes. Esse assunto é importante, pois consiste em item responsável pela aprovação/reprovação
do discente. Como avaliar presença em atividades assíncronas? Como avaliar presença em atividades
síncronas quando o discente tem internet instável? (aprovado por unanimidade); III) Adicionar este
ponto ao item 3.1.2 [Questionários enviados a discentes, pelas respectivas disciplinas, com o objetivo
de colher informações sobre acesso à internet, dispositivos tecnológicos, entre outros. Importante que
estes questionários sejam disponibilizados aos alunos matriculados nas disciplinas e sejam
respondidos no início e no término das mesmas para que sejam avaliados acertos e erros no
oferecimento remoto das disciplinas] (aprovado por unanimidade); IV) Inclusão deste ponto no item
3.1.2 [Criação de fórum ou outro ambiente virtual que possibilite aos discentes a realização de
questionamentos frente aos conteúdos apresentados de forma síncrona e assíncrona.] (aprovado por
maioria, com duas abstenções). Com a palavra, o Conselheiro Rafael Ribeiro Pimentel, Chefe do
Departamento de Botânica fez a proposta de alteração do ponto b do tópico 3.2 para [b. Recomenda-
se a elaboração de programa diferenciado de atividades de acolhimento e integração para
ingressantes, com a participação das coordenações, colegiados e NDEs, tanto em caráter coletivo
como específico, alternativamente às disciplinas curriculares do primeiro período]. Em votação, a
proposta foi aprovada por unanimidade. O docente Helcimar Barbosa Palhano relatou que foi um bom
debate e que a existência do contraditório é normal e a construção do documento foi realizada com
muita maturidade e seriedade. Não houve em momento algum, falta de respeito com as falas e várias
ponderações importantes foram colocadas em pauta. Diversos conselheiros parabenizaram a Diretoria
pela condução da elaboração do documento de forma colaborativa. O Conselheiro Aurino Florencio de
Lima informou que em 01/07/2020 comemoraria 46 anos como docente efetivo da Rural e foi
parabenizado pelos conselheiros. Antes de dar por encerrada a reunião, a Presidente informou que
uma nova reunião extraordinária ocorrerá na terça-feira, 07/07, às 9h para tratar da proposta
institucional de deliberação de Objeção de Consciência. Em seguida, agradeceu novamente à
participação e colaboração de todas e todos. Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por
encerrada a reunião às dezessete horas e nove 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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