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

ATA Nº 1836 / 2020 - ICBS (12.28.01.22) 

Nº do Protocolo: 23083.038810/2020-13
Seropédica-RJ, 17 de agosto de 2020.

Ata da 396ª Reunião do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências Biológicas e da
Saúde, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em sessão ordinária, realizada no
dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte, através da plataforma RNP.

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, 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 ordinária, através da Plataforma RNP
(https://conferenciaweb.rnp.br/conference/rooms/solange-viana-paschoal-blanco-
brandolini/invite) sob a Presidência da Diretora, Professora, Solange Viana Paschoal Blanco
Brandolini, conforme Circular nº 12/ICBS/2020, de 27 de julho de 2020, com a seguinte pauta: 1.
Apreciação das atas 391, 392, 393, 394 e 395 de reuniões extraordinárias; 2. Processo
23083.014675/2020-11. Progressão funcional da professora Patrícia Fampa Negreiros Lima; 3.
Processo 23083.016879/2020-96. Promoção Funcional da Professora Yara Peluso Cid; 4.
Processo 23083.023199/2020-29. Progressão Funcional da Professora Aparecida Alves do
Nascimento; 5. Processo 23083.023571/2020-05. Renovação do protocolo de intenções entre a
UFRRJ e a SBFis; 6. Processo 23083.018855/2020-71. Proposta de criação da disciplina
Botânica Forense; 7. Processo 23083.019677/2020-04. Proposta de criação da disciplina
Cannabis Medicinal: da produção à prescrição; 8. Processo 23083.032320/2020-11. Proposta de
criação da disciplina Bases Biológicas de Fisiologia Celular; 9. Processo 23083.030485/2020-41.
Cadastro do evento I Simpósio de Farmácia Veterinária e 10. Assuntos gerais. Encontravam-se
presentes os Conselheiros: Aurino Florencio de Lima, Chefe do Departamento de Entomologia e
Fitopatologia; Bruno Guimarães Marinho, Chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas;
Denise Monnerat Nogueira, Vice-chefe do Departamento de Genética; Douglas Siqueira de
Almeida Chaves, Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas; Elen de Lima Aguiar
Menezes, Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia
Aplicada; Fabio Fagundes da Rocha, Coordenador do Programa de Pós-graduação Multicêntrico
em Ciências Fisiológicas; Fabrício Duarte de Almeida, Vice-Chefe do Departamento de Anatomia
Animal e Humana; Francisco Gerson de Araújo, Coordenador da Pós-graduação em Biologia
Animal; Helena Regina Pinto Lima, Vice-chefe do Departamento de Botânica; Luiz Henrique
Guerreiro Rosado, Coordenador do Curso de Farmácia; Nidia Majerowicz, Coordenadora do
Curso de Ciências Biológicas; Rosa Maria Marcos Mendes, Chefe do Departamento de Biologia
Animal e Sharon Santos de Lima, Representante titular dos Docentes. Foi registrada também a
presença da Conselheira Yara Peluso Cid, Vice-coordenadora do Curso de Farmácia. Verificada a
existência de quórum regimental, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu início à
reunião, dando a oportunidade para os informes. Justificou também que a Vice-diretora,
Professora Nivea Dias dos Santos, encontrava-se em férias. Sem informes por parte dos
conselheiros foi iniciada a ordem do dia. 1. Apreciação das atas 391, 392, 393, 394 e 395 de
reuniões extraordinárias. A Presidente informou que o quantitativo elevado de atas, foi devido à
realização de várias reuniões extraordinárias, que foram necessárias para a análise e
encaminhamento de manifestos do Conselho sobre Objeção de Consciência e Estudos
Continuados Emergenciais (ECEs). Informou também que reconhece que o prazo para análise
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pelos conselheiros foi reduzido. Assim sendo, a Presidente perguntou aos conselheiros se
tiveram tempo hábil para leitura, para que dessa maneira o Colegiado pudesse proceder à
apreciação das Atas. A Conselheira Sharon Santos de Lima, solicitou deixar esse item para o
final, fazendo a inversão, com os outros tópicos, para que outros assuntos pudessem ser
finalizados. Após debate o item foi retirado de pauta, para que os conselheiros possam ter mais
tempo para a leitura. 2. Processo 23083.014675/2020-11. Progressão funcional da Professora
Patrícia Fampa Negreiros Lima. A Presidente apresentou o processo e procedeu à leitura do
parecer favorável da comissão avaliadora, o qual, em função da maioria dos docentes do
Departamento de Ciências Farmacêuticas estarem em férias, foi aprovado ad referendum pelo
Chefe do Departamento. Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à
progressão funcional da Professora Patrícia Fampa Negreiros Lima da Classe de Associado, do
nível D1 para o nível D2 foi aprovado por unanimidade. 3. Processo 23083.016879/2020-96.
Promoção Funcional da Professora Yara Peluso Cid. A Presidente apresentou o processo e
procedeu à leitura do parecer favorável da comissão avaliadora, o qual, em função da maioria dos
docentes do Departamento de Ciências Farmacêuticas estarem em férias, foi aprovado ad
referendum pelo Chefe do Departamento. Após apreciação, o parecer favorável da comissão
avaliadora à promoção funcional da Professora Yara Peluso Cid da Classe de Adjunto, do nível
C4 para a Classe Associado, nível D1 foi aprovado por unanimidade. 4. Processo
23083.023199/2020-29. Progressão Funcional da Professora Aparecida Alves do
Nascimento. A Presidente apresentou o processo e procedeu à leitura do parecer favorável da
comissão avaliadora, o qual foi aprovado pelo Colegiado do Departamento de Biologia Animal.
Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à progressão funcional da
Professora Aparecida Alves do Nascimento da Classe de Associado, do nível D2 para o nível D3
foi aprovado por unanimidade. 5. Processo 23083.023571/2020-05. Renovação do protocolo
de intenções entre a UFRRJ e a SBFis. A Presidente apresentou o processo que trata da
solicitação de renovação do protocolo de intenções a ser celebrado entre a Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro e a Sociedade Brasileira de Fisiologia, visando a permanência da UFRRJ
na rede associada ao Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. Em
seguida, passou a palavra ao Conselheiro Fábio Fagundes da Rocha que explanou sobre o
Programa Multicêntrico, iniciado em 2009, em rede, com características próprias, sendo
organizado e mantido pela Sociedade Brasileira de Fisiologia. Sendo o programa composto por
instituições nucleadoras, com programas de nível 6 e 7, como da USP, UFRJ, UFRGS e UFMG e
associadas como a UFRRJ e mais 11 instituições. Em votação foi aprovado por unanimidade. 6.
Processo 23083.018855/2020-71. Proposta de criação da disciplina Botânica Forense. A
Presidente relatou o processo que trata da proposta de criação da disciplina Botânica Forense,
com quatro créditos, sendo dois teóricos e dois práticos. Em seguida, apresentou os objetivos
propostos e a ementa da disciplina. O Departamento de Ciências Farmacêuticas, considera que a
disciplina possa ser oferecida para vários cursos e, dessa forma foram estabelecidos os
seguintes pré-requisitos: Farmácia - Farmacobotânica (IB 614); Ciências Biológicas - Morfologia
Externa de Fanerógamas (IB 604) e Anatomia Vegetal (IB 610); Engenharia Florestal -
Organografia Vegetal (IB 603) e Anatomia Vegetal (IB 610); Agronomia - Organografia Vegetal (IB
603) e Anatomia Vegetal (IB 610); Licenciatura em Ciências Agrícolas - Organografia Vegetal (IB
603) e Anatomia Vegetal (IB 610); Zootecnia - Botânica Básica (IB 602) e Anatomia Vegetal (IB
610) e Engenharia Agrícola e Ambiental - Botânica Básica (IB 602). Passando a palavra para a
conselheira Sharon Santos de Lima que relatou sobre o trabalho para a criação desta disciplina,
explanando os objetivos, ementa, conteúdo programático, e sobre os pré-requisitos da disciplina
e cursos contemplados. A Presidente complementou, informando todos os pré-requisitos para
todos os cursos e que o Departamento havia realizado uma consulta ao Departamento de
Botânica, que informou que a disciplina proposta não apresenta sobreposição com disciplinas do
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DBot. Em votação, a proposta de criação da disciplina foi aprovada por unanimidade. 7.
Processo 23083.019677/2020-04. Proposta de criação da disciplina Cannabis Medicinal: da
produção à prescrição. A Presidente relatou o processo que trata da proposta de criação da
disciplina, com dois créditos teóricos. Destacando os objetivos propostos, a ementa e que não
apresenta pré-requisitos. O Conselheiro Douglas Siqueira de Almeida Chaves informou que o
nome da disciplina é Cannabis Medicinal: do cultivo à prescrição e que no primeiro momento, fez
uma consulta sobre a disciplina ser em EAD. Após, refez a solicitação, como disciplina em modo
presencial, com os mesmos aspectos, somente mudando a forma de ensino. Relatou também
sobre a lei de cultivo, aprovada pelo Estado do Rio de Janeiro e todas as implicações sobre o
tema. Após votação, proposta de criação da disciplina foi aprovada por unanimidade. 8.
Processo 23083.032320/2020-11. Proposta de criação da disciplina Bases Biológicas de
Fisiologia Celular. A Presidente relatou o processo que trata da proposta de criação da disciplina
Bases Biológicas de Fisiologia Celular, com quatro créditos, sendo dois teóricos e dois práticos.
Destacando os objetivos propostos, a ementa e que será oferecida para calouros, não
apresentando por essa razão pré-requisitos. Continuando, disse que a proposta de disciplina
estava sendo apresentada a partir de uma solicitação do Colegiado do Curso de Educação Física
em substituição à disciplina Introdução à Biologia. Finalizando, disse que a disciplina proposta
viria a somar com o bloco de disciplinas de Biologia Celular, conforme a formação dos vários
docentes da Área de Biologia do Departamento de Biologia Animal, pois a disciplina tem o
diferencial de oferecer um maior detalhamento de tipos específicos de células, suas
características, especializações, que o enfoque da disciplina está nos tipos celulares presentes
nos diferentes sistemas. A Conselheira Rosa Maria Marcos Mendes ratificou a explanação feita
pela Presidente. Em votação, a proposta de criação da disciplina foi aprovada por unanimidade.
9. Processo 23083.030485/2020-41. Cadastro do evento I Simpósio de Farmácia Veterinária.
A Presidente apresentou o processo, destacando que a proposta do evento é reunir profissionais
farmacêuticos e químicos que atuem em áreas relacionadas à farmácia veterinária e desta forma
colaborar para estreitar os laços e possibilitar a troca de saberes. A Conselheira Yara Peluso Cid
detalhou que o Simpósio será sobre Farmácia Veterinária, tema de sua linha de pesquisa na pós-
graduação, com a utilização de medicamentos de uso veterinário. Explanou sobre os objetivos,
implicações, áreas de atuação, sobre a importância do Simpósio e sobre as tramitações
processuais. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 10. Assuntos gerais. A Presidente
franqueou a palavra para os conselheiros que queiram incluir na pauta assuntos pertinentes a seu
departamento e/ou coordenação. A Conselheira Nidia Majerowicz relatou sobre a criação de uma
atividade acadêmica interdisciplinar envolvendo diversos cursos. Relatou também sobre a reunião
do CEPE, onde ocorreu um debate sobre questões, dúvidas e diferentes propostas dos
departamentos, sobre os Estudos Emergenciais, tendo como resultado final uma proposta que
será encaminhada para o CONSU, onde a instituição conseguirá apresentar uma resposta clara e
objetiva, aos discentes sobre a questão que o mundo enfrenta em relação a pandemia. A
presidente parabenizou a todos os envolvidos, corroborando sobre a importância de todo o
empenho nesta questão. A Conselheira Rosa Marcos Mendes, relata que a reunião foi um
reconhecimento sobre o trabalho dos GTs, que foi bem conduzido. A Conselheira Rosa Maria
Marcos Mendes pergunta sobre as datas de encaminhamento das declarações referentes ao
trabalho remoto, das atividades inerentes ao mês de julho. A Presidente informa que todos devem
esperar o fechamento do mês, para entrega de relatório do mês trabalhado e o plano de trabalho
remoto do mês vigente, será entregue até o 5º dia útil de cada mês. 11. Informes. a) Alterações
de UORGs no Sistema Integrado de Gestão. A Presidente informou que de acordo com a
PROPLADI, as unidades organizacionais que não apresentarem Função Gratificada (FG), serão
retiradas do Sistema Integrado de Gestão. Solicitou que os conselheiros não realizem
encaminhamentos de processos, para a Secretaria Administrativa do ICBS, pois a partir do dia
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10/08/2020, a secretaria será excluída do sistema. Os conselheiros questionaram sobre as
secretarias das coordenações, pois muitas não recebem FG. A Presidente relatou que até o
momento serão excluídos do sistema, o Laboratório Oficial de Diagnóstico Fitossanitário, o
Laboratório de Ecologia de Peixes e a Secretaria Administrativa do ICBS. Continuando disse que
o Departamento de Ciências Farmacêuticas, embora também constasse no memorando, não
será retirado do sistema porque a questão da FG havia sido resolvida. A Conselheira Sharon
Santos de Lima perguntou ao Conselheiro Douglas Siqueira de Almeida Chaves se ele recebia
FG. O Conselheiro informou que ainda não, por questões operacionais do sistema, mas que
havia sido informado que o problema seria sanado. b) Solicitação de informação pela
Controladoria Geral da União. A CGU encaminhou ofício para a UFRRJ sobre os servidores;
técnicos e docentes que estão recebendo adicionais: noturno, insalubridade e vale transporte,
que segundo informação da PROGEP, são 186 servidores. Complementando solicitou aos
Departamentos que encaminhassem para a Diretoria um documento contendo as justificativas,
caso seja necessário o trabalho presencial, de forma a possibilitar o encaminhamento para
análise pelo Comitê responsável. c) Procedimento para substituição de chefias. A Presidente
informou que em relação a substituição no período de férias, o suplente ou vice coordenador,
precisa preencher o formulário de substituição de chefia. d) Projeto Museu de Zoologia/UFRRJ.
A Conselheira Rosa Marcos Mendes, divulgou o projeto Biext do Museu de Zoologia/UFRRJ, e a
partir desse projeto foi criado uma página, onde constam informações do museu e do ICBS. O
projeto conta com a colaboração de um bolsista e vários alunos. e) Nota de falecimento. A
Presidente informou sobre o falecimento do servidor Leonir Tunala Resende que por longo tempo
esteve vinculado ao SINTUR. Os conselheiros deixaram seus votos de sentimentos. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às
quinze horas e cinquenta 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 por mim e pelos conselheiros participantes à reunião.

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 13:49 ) 
AURINO FLORENCIO DE LIMA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DeptEF (12.28.01.00.00.00.49) 
Matrícula: 385521 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 19:06 ) 
BRUNO GUIMARAES MARINHO 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DeptCF (12.28.01.00.00.00.48) 
Matrícula: 1674073 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 10:00 ) 
DENISE MONNERAT NOGUEIRA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

DeptG (12.28.01.00.00.00.50) 
Matrícula: 1539011 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 09:58 ) 
DOUGLAS SIQUEIRA DE ALMEIDA CHAVES 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47) 
Matrícula: 1705075 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 13:54 ) 
ELEN DE LIMA AGUIAR MENEZES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptEF (12.28.01.00.00.00.49) 

Matrícula: 2223814 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 10:07 ) 
ERICSON RAMOS DE MELLO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
ICBS (12.28.01.22) 
Matrícula: 2152479 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 13:21 ) 
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 18/08/2020 09:10 ) 
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

DeptAnatAH (12.28.01.00.00.00.44) 
Matrícula: 1836906 
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(Assinado digitalmente em 18/08/2020 14:13 ) 
HELENA REGINA PINTO LIMA 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE 

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46) 
Matrícula: 1184107 

(Assinado digitalmente em 19/08/2020 16:05 ) 
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 18/08/2020 09:32 ) 
NIDIA MAJEROWICZ 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

CoordCGCB (12.28.01.00.00.00.38) 
Matrícula: 386768 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 09:32 ) 
ROSA MARIA MARCOS MENDES 

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE 

DeptBA (12.28.01.00.00.00.45) 
Matrícula: 1006829 

(Assinado digitalmente em 18/08/2020 09:21 ) 
SHARON SANTOS DE LIMA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47) 

Matrícula: 1604274 

(Assinado digitalmente em 17/08/2020 21:24 ) 
SOLANGE VIANA PASCHOAL BLANCO BRANDOLINI 

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