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

ATA Nº 1701 / 2020 - ICBS (12.28.01.22) 

Nº do Protocolo: 23083.036424/2020-97
Seropédica-RJ, 07 de agosto de 2020.

ATA DA 391ª 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 CINCO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE,
ATRAVÉS DA PLATAFORMA RNP.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos, reuniu-se o
Conselho de Unidade do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS), juntamente com o
Magnífico Reitor, Professor Ricardo Luiz Louro Berbara e o Pró-reitor Adjunto de Graduação,
Professor Edson Jesus de Souza, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em
sessão extraordinária, através da Plataforma RNP (https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-
icbs-junho), sob a Presidência da Diretora, Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini,
conforme memorando eletrônico nº 146/2020-ICBS, de 18 de junho de 2020, com a seguinte pauta:
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; Bruno Guimarães Marinho, Chefe do Departamento de Ciências
Fisiológicas; Carlos Antonio Inácio, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e
Biotecnologia Aplicada; Claudia Maria Xavier Faria, Representante dos Técnicos administrativos;
Fábio Fagundes da Rocha, Coordenador do Programa de Pós-graduação Multicêntrico 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; Nidia Majerowicz, Coordenadora do Curso de Ciências
Biológicas; Nivea Dias dos Santos, Vice-diretora; Norma Aparecida dos Santos Almeida,
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas; Rafael Ribeiro Pimentel,
Chefe do Departamento de Botânica; Patricia Fampa Negreiros Lima, Vice-chefe do Departamento de
Ciências Farmacêuticas; Rosa Maria Marcos Mendes, Chefe do Departamento de Biologia Animal e
Sharon Santos de Lima, Representante Titular dos Docentes. Estavam presentes ainda, os docentes:
Ana Claudia dos Santos Brasil, representante suplente dos docentes; Elen de Lima Aguiar Menezes,
Vice-coordenadora Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia Aplicada; Helena
Regina Pinto Lima, Vice-chefe do Departamento de Botânica, André Queiroz de Pádua; Antônio José
Mayhé Nunes; Claudete Reis Acosta Bianchini; Helio Ricardo Silva; Karina Annes Keunecke; Leonardo
Silvestre Gomes Rocha; Magda Fernandes de Almeida Tubino; Marcelo da Costa Souza; Marilena de
Menezes Silva Conde; Patrícia Abrunhosa e Rafael de Almeida Tubino. Verificada a existência de
quórum regimental, a Presidente deu início à reunião agradecendo a presença do Magnífico Reitor,
Ricardo Luiz Louro Berbara, do Pró-reitor Adjunto de Graduação, Edson Jesus de Souza e de todos os
conselheiros e demais professores. A Conselheira Nivea Dias dos Santos informou a todos os
presentes, que o usuário Streaming é a transmissão ao vivo da reunião no YouTube e também
informou que a proposta dos estudos continuados está no site: http://portal.ufrrj.br/propostas-e-
acoes-para-estudos-continuados-emergenciais-na-ufrrj/. Após discussão pelos conselheiros sobre
a estrutura da reunião, foi decidido iniciar com a apresentação do Pró-reitor Adjunto de Graduação
sobre o documento Proposta de Estudos Continuados Emergenciais Durante a Pandemia da COVID-
19: ações no curto prazo. A Presidente deu a palavra ao Pró-reitor Adjunto de Graduação, para iniciar
a apresentação. Iniciando sua fala, o Pró-reitor Adjunto, agradeceu o convite e se colocou à disposição
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pensando que a maioria das dúvidas relacionadas a operacionalização estão previstas nesta proposta
e que, de antemão, informava que o documento não constituía em uma proposta fechada, ao contrário
é uma proposta aberta a contribuições de toda a comunidade. Relatou que estamos na segunda
etapa, das três previstas no programa que visa a implementação de uma proposta de estudos
continuados emergenciais, então, naturalmente, essa proposta está sendo discutida nas bases, pelos
colegiados de departamento e colegiados de curso e após ser sistematizada nos CONSUNIs e grupos
de trabalho (GTs), passará pelos Conselhos Superiores e será levada a uma audiência pública,
retornando aos Conselhos Superiores para deliberação. Continuando sua fala informou que o
documento que será apresentado faz parte da proposta preliminar elaborada a partir das contribuições
dos quatro GTs que foram designados na reunião extraordinária do CONSU, realizada em 14 de maio
de 2020. O Pró-reitor Adjunto explanou sobre as etapas norteadoras, diretrizes, previsões, dentre
outros conteúdos presentes na proposta preliminar, como a capacitação docente, por exemplo. A
apresentação se estendeu por volta de 50 minutos e o Pró-reitor recomendou a leitura de todos os
documentos produzidos pelos quatro GTs que são bem mais abrangentes que a apresentação. A
Presidente agradeceu pela apresentação e pela disponibilidade do Pró-reitor, informando que a
apresentação norteará as ações do CONSUNI/ICBS. Em seguida, passou a palavra ao Magnífico
Reitor. Em sua fala, o Reitor agradeceu o convite e reiterou a mobilização da comunidade acadêmica
na construção do documento, que visa atender essa demanda para os próximos dois ou três
semestres, visto que as expectativas de retorno ao ensino presencial são incertas e dependentes de
alguma medida eficaz contra a pandemia da COVID-19. Informou que, se de fato, a pandemia
continuar e as aulas voltassem em janeiro, por exemplo, iríamos ter um trânsito muito grande de
alunos de diversas regiões do país, que utilizam também o restaurante universitário e os alojamentos,
o que representaria um grande risco à saúde de toda a comunidade acadêmica. Um planejamento de
médio prazo com a participação de mais de 100 servidores está em construção e, desta forma, ocorre
uma demora na elaboração de estratégias e do próprio planejamento, visto que são muitas pessoas
envolvidas, o que melhora a qualidade do planejamento e constituição de um documento sólido. Se
assim não fosse, seria um documento frágil que não iria abranger a real situação vivida pela UFRRJ.
Finalizou parabenizando a todos os envolvidos nos GTs. Após a fala do Reitor, com três inscritos, a
Presidente passou a palavra ao Conselheiro Luiz Henrique Guerreiro Rosado, que parabenizou e
agradeceu o trabalho dos GTs informou três dúvidas relacionadas às medidas para as atividades
emergenciais. Primeira grande dúvida, sobre a escolha de Sophia em priorizar os formandos. Não está
claro quem são os formandos. A Coordenação do Curso de Farmácia considera formando o discente
que possui ao menos 75% de integralização e não o número de componentes curriculares cursados. A
outra questão que não está clara no documento é a possibilidade de cada professor aderir ou não à
proposta. Pode haver algumas disciplinas que não serão oferecidas para alguns formandos, reduzindo
o número de formandos. A terceira dúvida foi em relação à necessidade de mudança no PPC, pois as
disciplinas que são presenciais precisariam passar por uma modificação, se isso ocorrer não haverá
morosidade, será necessário um anexo ao PPC? O Pró-reitor Adjunto informou que formando seria o
aluno capaz de cumprir todos os componentes curriculares e finalizar o curso em 2020. Para esse
período estão considerando os alunos que terminariam em 2020-I e 2020-II, caso não ocorresse a
pandemia, esses alunos estariam formando. No caso específico do Curso de Farmácia existirá uma
avaliação sobre as particularidades do curso. Continuando, disse que entende que algumas disciplinas
não terão condições de serem ofertadas, não podendo atender assim a todos os alunos. Cada
situação será estudada, buscando um caminho para o formando da melhor forma possível, deixando
claro que não pode oferecer riscos aos alunos, técnicos e professores em relação a como serão
realizadas as atividades presenciais. Em relação ao PPC, se não mudar ementa e conteúdo, mas só a
metodologia, não precisaria alterar. Somente se forem criadas disciplinas em equivalência, haverá
necessidade de alterar o PPC. Após explanação pelo professor Edson Jesus de Souza, a palavra foi
passada para Conselheira Ana Claudia Brasil que agradeceu a presença do reitor e do pró-reitor,
deixando seu sentimento de frustração, acreditando que haveria um maior debate sobre a proposta,
pois todos já haviam lido a proposta e esse momento seria melhor aproveitado para debates,
discussão, dentre outros aspectos mais específicos, como sanar dúvidas, por exemplo. Com relação
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as atividades práticas devem perceber as diferentes para cada grupo, como na Zoologia onde o aluno
precisa utilizar aparelhos como microscópio, dentre outros. Em relação aos EPIs, existe uma
preocupação sobre a responsabilidade de quem vai higienizar as salas, microscópios, lâminas. Isso
para garantir o mínimo de segurança necessária para todos, pois os professores de Zoologia não
querem essa responsabilidade. A Presidente, antes de passar a palavra ao Sr. Pró-reitor Adjunto,
disse que gostaria de pontuar duas questões apresentadas pela Conselheira Ana Claudia dos Santos
Brasil. Primeiramente, disse que a discussão da proposta não se exauria na presente reunião, que o
Conselho deveria aproveitar a participação do Magnífico Reitor e do Pró-reitor para aprofundar a
discussão, com maior qualidade. Em relação ao documento elaborado pela Zoologia, a Presidente
informou que foi encaminhado pela Chefia do Departamento de Biologia Animal e que, em uma
próxima reunião, o Conselho irá estabelecer a metodologia a ser utilizada para a consolidação da
análise e de que forma se dará o encaminhamento da manifestação do Conselho à Administração
Superior. Em seguida, passou a palavra ao Professor Edson Jesus de Souza que agradeceu o convite
do ICBS, relatando que é o momento de compilar as contribuição de todos os departamentos e
encaminhar à Reitoria as propostas, que sistematizará todos os documentos com contribuições, que
serão repassados ao comitê dos grupos de trabalho, para serem avaliadas todas as contribuições que
serão ouvidas e avaliadas. A Conselheira Nidia Majerowicz agradeceu a participação e a
apresentação, relatando que esse momento será de ajustes, de muita conversa, e que esse trabalho
transversal contribuirá muito para alcançar os objetivos, pois não podemos funcionar como período
letivo normal. A Coordenação de Ciências Biológicas identificou 34 discentes, possíveis formandos e
que considerou como formando os alunos que já integralizaram 70% da graduação. Dialogando com
os estudantes para saber como serão realizadas a organização dos componentes que cada um
necessita para o término do curso. A Instituição tem que levar em consideração tudo o que está
ocorrendo, sendo solidária com departamentos, discentes, docentes, dentre outros. Seu
questionamento foi sobre as disciplinas teórico práticas que apresentam várias turmas práticas, para o
período especial, será possível fazer turmas teóricas desvinculadas da prática? O Pró-reitor Adjunto
disse que os professores podem ministrar as disciplinas nos horários que já existiam, oferecendo 3
turmas com mesmo conteúdo, não precisa desse formato diferente dentro do PPC. O Conselheiro
Rafael Ribeiro Pimentel perguntou sobre as disciplinas que serão ofertadas aos concluintes, com baixa
procura, se haverá um limite mínimo de alunos para cursar o componente curricular. O Pró-reitor
Adjunto afirmou que mesmo tendo um único aluno e ele sendo formando, será solicitado que o
departamento ofereça esse conteúdo curricular. Agradeceu a gentileza e receptividade dos
conselheiros e reiterou que a união será fundamental para a condução das atividades. O Reitor
também agradeceu aos conselheiros e informou que a instituição está preparada para atender as
demandas de infraestrutura, dentre outras. A Presidente agradeceu a participação do Magnífico Reitor
e do Pró-reitor adjunto de Graduação, que após apresentarem suas considerações finalizaram a
participação na reunião. A Presidente disse que quanto mais discutida e debatida forem as propostas,
mais completo será o documento produzido pelo Conselho. Em seguida, propôs a realização de outra
reunião na próxima segunda-feira (29/06/2020), as 8:30h, um próximo CONSUNI extraordinário para
terminar a análise das contribuições dos setores do ICBS, o que foi aceito por todos os conselheiros.
Passada a palavra para a Conselheira Nidia Majerowicz, acha pertinente o CONSUNI conhecer a
importância dos cursos, o que estão pensando e como o conjunto de departamentos pode contribuir
para esse período especial. No caso do curso de Ciências Biológicas, foi realizado o levantamento de
componentes curriculares de 34 alunos que estão para se formar, onde alguns precisam apenas de
estágios supervisionados, e disciplinas como a Paleontologia Básica, dentre outras disciplinas que
possuem prática. Se cada departamento oferecer uma disciplina optativa, neste período especial,
poderá ajudar muitos alunos, sendo muito importante. O Conselheiro Luiz Henrique Guerreiro Rosado
informou que a situação do curso de Farmácia é delicada, a coordenação realizou o levantamento dos
concluintes e existe uma grande preocupação com os formandos. Relatou que o curso enfrenta um
problema recorrente, pois os alunos chegam no final do curso com muitas horas a serem cumpridas
em estágio, faltando às vezes 1000 horas para terminar o curso. Na sequência, o Conselheiro Andre
Luiz da Silva Mendes informou que o DAAH se posicionou contrário à realização de atividades neste
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período emergencial e que preparará um documento para encaminhar à Diretoria com as
considerações do Departamento. Em reunião, o pleno do Departamento apontou diversos problemas
relacionados ao planejamento de ECEs dentro do atual contexto e modelo apresentado, tanto nas
questões operacionais, quanto em relação aos Aspectos Sociais, Éticos e Morais. A Conselheira Rosa
Maria Marcos Mendes relatou o empenho e dedicação do servidor Ronaldo Chicarino Júnior, que está
trabalhando intensamente secretariando as atividades do DBA e registrou o agradecimento da chefia.
Informou que encaminhou o documento com as contribuições do DBA no dia 23/06/2020, após realizar
reunião com as três áreas, sendo encaminhado o documento relatando o posicionamento de cada
área. No geral, percebeu que todos pensaram nos concluintes, aceitando trabalhar com disciplinas
teórico/práticas para os concluintes. O Conselheiro Rafael Ribeiro Pimentel informou que o
Departamento de Botânica discutiu, em reunião, a proposta de Estudos Continuados Emergenciais
encaminhada para análise. Embora a questão ainda esteja em discussão, existe por parte dos
professores, um desejo de contribuir com o oferecimento de componentes curriculares em caráter
irrestrito, incluindo disciplinas optativas, que atendam as demandas dos diferentes cursos. Como
sugestão ao documento enviado para análise, o Departamento destaca a necessidade de deixar mais
claro no item 3.2, as ações que devem ou não serem desenvolvidas em relação aos ingressantes. Se
serão apenas atividades de acolhimento oferecidas pelas Coordenações ou também as componentes
curriculares formais oferecidas pelos Departamentos de forma irrestrita. Foi dada a palavra para a
Conselheira Patrícia Fampa Negreiros Lima, que informou que o Departamento de Ciências
Farmacêuticas oferece disciplinas profissionalizantes apenas para o curso de Farmácia, sempre
discutindo com professores, que estão dispostos a oferecer suas disciplinas de maneira remota. Os
professores estão acompanhando a orientação do Conselho de Farmácia a respeito do ensino
emergencial. A palavra foi passada para o Conselheiro Bruno Guimarães Marinho, que relatou que o
Departamento de Ciências Fisiológicas se reuniu e analisou o documento e que obteve
posicionamento das diferentes áreas do Departamento com relação ao ensino remoto emergencial.
Quase todas as disciplinas do Departamento são teórico/práticas. O Conselheiro informou, ainda, que
foram feitos questionamentos sobre o documento encaminhado pela Reitoria, relacionados às
avaliações, cobrança de presenças, início do período 2020-3 e como ficariam os períodos 2020-1 e
2020-2. Citou que solicitou às áreas do Departamento que enviassem informações sobre a
disponibilidade na oferta de disciplinas sob o formato remoto; informando qual seria o perfil do público
alvo, número médio de alunos que poderiam ser atendidos e se as aulas práticas poderiam ser
abordadas no formato remoto. Citou também que a área de farmacologia enviou aos alunos
matriculados um formulário perguntando sobre o interesse de participação nas disciplinas e se
possuem meios suficientes para participar da disciplina de forma remota, além de espaço para
comentários. O Conselheiro disse que o envio desses formulários tem sido muito esclarecedor para a
área e mostrou que muitos alunos ainda se encontram desinformados sobre os acontecimentos da
Universidade. A Presidente considerou interessante o contato com alunos, pois possibilita um
feedback muito importante. Relatou que o Conselheiro Aurino Florencio de Lima afirmou que o
Departamento de Entomologia e Fitopatologia está disposto a oferecer as disciplinas remotamente. Foi
dada a palavra à Conselheira Marilene Hilma dos Santos, que relatou que assim que recebeu o
documento encaminhou aos professores do Departamento de Genética por e-mail e o que recebeu de
retorno dos professores vai de encontro com as dúvidas apresentadas pelos outros conselheiros,
sobre a dificuldade da ministração de atividades síncronas etc. O que seriam atividades síncronas e
assíncronas? Outro problema seria em relação à conexão da internet no município de Seropédica. A
Presidente solicitou aos conselheiros que enviassem suas falas transcritas por e-mail, visto que estão
ocorrendo problemas de ordem técnica na internet, do servidor Ericson Ramos de Mello, cuja conexão
apresenta instabilidades e dificulta seu acesso. Informou que as falas deverão ser encaminhadas para
o e-mail da secretaria: ibsecretaria@ufrrj.br, para auxiliar na elaboração da Ata. Considerou que
foram apresentadas questões muito interessantes que precisarão constar no documento elaborado
pelo CONSUNI/ICBS. Solicitou também que cada setor, coordenação e departamento, encaminhe sua
análise do documento apresentado pela Reitoria por memorando eletrônico para a Diretoria. A
Conselheira Nivea Dias dos Santos solicitou que o envio das contribuições dos Setores para a
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Diretoria deve ser realizado até o dia 28/06, dando condições para a Diretoria fazer o arrazoado do
documento do CONSUNI antes da próxima reunião. Solicitou também o envio das falas transcritas
para o e-mail da secretaria do ICBS até o dia 26/07, para estruturação da Ata. A Conselheira Rosa
Maria Marcos Mendes informou que o Departamento de Biologia Animal já encaminhou seu
posicionamento a respeito do documento e que o Departamento se empenhou bastante e fizeram de
tudo para encaminhar o documento no prazo estabelecido anteriormente pela Diretoria. A Conselheira
Nivea Dias dos Santos relatou que existem contribuições dos setores e dúvidas que ainda deverão ser
debatidas na próxima reunião. Informou também que a Diretora, Solange Viana Paschoal Blanco
Brandolini, estará de férias a partir do dia 29 de junho e solicitou aos conselheiros que enviem as
demandas, dúvidas, dentre outras questões para o seu e-mail e que documentos importantes sejam
enviados via memorando eletrônico para a Diretoria. A Presidente informou que a próxima reunião
extraordinária do CONSUNI será realizada dia 29/06/2020 e terá como pauta a consolidação do
documento de resposta do CONSUNI/ICBS a ser enviado à Reitoria. A Conselheira Ana Claudia dos
Santos Brasil questionou sobre como será o encaminhamento da próxima reunião, se o documento,
após preparado, será reapresentado para uma última opinião dos conselheiros. A Presidente informou
que o documento elaborado pelo CONSUNI será encaminhado para revisão e posterior assinatura por
parte dos conselheiros. O Conselheiro Francisco Gerson Araújo, destacou que as discussões acerca
dos ECEs demonstram a necessidade de o ensino de graduação sair da inércia, visando
principalmente os formandos. Relatou que a pós-graduação já aprovou aulas remotas, porém sem
definição de padrão a ser seguido. A Presidente informou sobre as questões que estão ocorrendo na
universidade, sobre acesso remoto, internet, capacitação e discentes e docentes, dentre outras
variáveis que são necessárias para a continuação do ensino. O Conselheiro Andre Luiz da Silva
Mendes disse que contribuindo a questão relacionada ao posicionamento do Conselho Federal de
Farmácia, relata que o Conselho de Medicina Veterinária foi contra o ensino remoto e enviou
expediente aos docentes que estariam sendo sancionados caso estejam oferecendo disciplina.
Ressaltou que existe uma situação complexa e adversa para uma grande parcela da comunidade
acadêmica e acredita que todos estejam pensando no coletivo. A Conselheira Claudia Maria Xavier
Faria manifestou sua preocupação com os servidores técnico-administrativos que não possuem
dedicação exclusiva, portanto alguns acumulam cargos em outros entes federativos, e têm assumido
muitas outras demandas neste período, principalmente para mães/pais/cuidadores. Aliado à falta de
recursos tecnológicos ou a capacitação para uso de tecnologia, que dificulta o trabalho remoto, essas
demandas têm gerado sobrecarga de trabalho para esses servidores. Nada mais havendo a tratar, a
Presidente agradeceu a presença de todos, relatando sobre o momento complexo e delicado e
agradecendo as contribuições muito valiosas para a discussão. Deu por encerrada a reunião as doze
horas e quinze minutos e para constar Eu, Ericson Ramos de Mello, na função de secretário,
transcrevi os atos e falas, na presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros
participantes à reunião.
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(Assinado digitalmente em 07/08/2020 14:08 ) 
CLAUDIA MARIA XAVIER FARIA 
TECNICO DE LABORATORIO AREA 

DeptG (12.28.01.00.00.00.50) 
Matrícula: 2060470 

(Assinado digitalmente em 10/08/2020 18:55 ) 
ERICSON RAMOS DE MELLO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
ICBS (12.28.01.22) 
Matrícula: 2152479 

(Assinado digitalmente em 07/08/2020 14:17 ) 
FABIO FAGUNDES DA ROCHA 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

PPGMCF (12.28.01.00.00.00.41) 
Matrícula: 1519567 

(Assinado digitalmente em 11/08/2020 13:32 ) 
LUIZ HENRIQUE GUERREIRO ROSADO 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

CoordCGF (12.28.01.00.00.00.39) 
Matrícula: 1809376 

(Assinado digitalmente em 07/08/2020 16:17 ) 
MARILENE HILMA DOS SANTOS 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DeptG (12.28.01.00.00.00.50) 
Matrícula: 2147409 

(Assinado digitalmente em 10/08/2020 17:09 ) 
NIDIA MAJEROWICZ 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

CoordCGCB (12.28.01.00.00.00.38) 
Matrícula: 386768 

(Assinado digitalmente em 11/08/2020 14:23 ) 
NIVEA DIAS DOS SANTOS 

DIRETOR DE INSTITUTO - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

ICBS (12.28.01.22) 
Matrícula: 1899427 

(Assinado digitalmente em 07/08/2020 15:03 ) 
NORMA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

PPGCF (12.28.01.00.00.00.52) 
Matrícula: 2479104 

(Assinado digitalmente em 07/08/2020 15:10 ) 
PATRICIA FAMPA NEGREIROS LIMA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47) 
Matrícula: 1792175 

(Assinado digitalmente em 07/08/2020 16:50 ) 
RAFAEL RIBEIRO PIMENTEL 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46) 
Matrícula: 1017571 

(Assinado digitalmente em 09/08/2020 19:03 ) 
ROSA MARIA MARCOS MENDES 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DeptBA (12.28.01.00.00.00.45) 
Matrícula: 1006829 

(Assinado digitalmente em 07/08/2020 23:29 ) 
SHARON SANTOS DE LIMA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47) 

Matrícula: 1604274 

(Assinado digitalmente em 07/08/2020 13:47 ) 
SOLANGE VIANA PASCHOAL BLANCO BRANDOLINI 

DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 
ICBS (12.28.01.22) 
Matrícula: 387694 
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