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Ata da 397ª 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 doze de agosto de

dois mil e vinte, através da plataforma RNP.

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte,  reuniu-se o Conselho deàs treze horas e quarenta minutos,

Unidade do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

(UFRRJ),  em sessão ordinár ia,  através da Plataforma RNP (

https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-agosto-2020) 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 da ata 396, da reunião ordinária de 29/07/2020; 2. Processo

3. 23083.024801/2020-45. Progressão funcional da Professora Michelle Porto Marassi; Processo

4. Apresentação do23083.025656/2020-10. Progressão funcional do Professor Ivo Abraão Araújo da Silva; 

manifesto do CONSUNI/ICBS à proposta de minuta de deliberação sobre Objeção de Consciência com a presença

do Pró-reitor adjunto de Graduação e Comissão e 5. Assuntos gerais. Encontravam-se presentes os Conselheiros:

Nivea Dias dos Santos, Vice-Diretora ICBS; 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; Denise Monnerat Nogueira, Vice-chefe do Departamento de

Genética; Douglas Siqueira de Almeida Chaves, Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas; 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; Nidia Majerowicz, Coordenadora do Curso de

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 e Sharon Santos de Lima, Representante Titular dos Docentes.

Verificada a existência de quórum regimental, a Presidente agradeceu a presença de todos e deu início à reunião,

solicitando (01) um minuto de silêncio pelo falecimento da servidora Izete de Sá e Silva Rangel do Departamento

de Botânica. Em consulta ao Conselheiro Rafael Ribeiro Pimentel, perguntou, se gostaria de fazer alguma fala

sobre a servidora. O Conselheiro relatou sua emoção em relação ao ocorrido, descrevendo a servidora como uma

pessoa prestativa, excelente profissional, sempre demonstrando carinho e ternura para com todos. Relembrou

também sua trajetória na instituição e seu convívio com a servidora que fará muita falta no Departamento. A

Presidente, corroborando com a fala do Conselheiro, discorreu sobre a importância da servidora para o Instituto de

Ciências Biológicas e da Saúde e para o Departamento de Botânica, descrevendo sua trajetória como muito

bonita, externou também os seus sentimentos aos familiares. A Conselheira Nidia Majerowicz, relatou que a

servidora era uma pessoa muito doce, dedicada e muito querida. Em seguida, a Presidente informou que a

presença do Pró-reitor Adjunto de Graduação e demais membros da comissão responsável pela elaboração da

minuta de Deliberação sobre Objeção de Consciência se dará a partir das quatorze horas e trinta minutos,

passando-se aos itens da pauta. 1. Apreciação da ata 396, da reunião ordinária de 29/07/2020. A Presidente
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perguntou aos conselheiros se conseguiram ler a ata e se seria possível encaminhá-la para aprovação. O

Conselheiro Fabio Fagundes da Rocha solicitou analisar a ata 396, ainda na presente data, para que seja

encaminhada para os devidos trâmites. Após a concordância dos conselheiros em apreciar, a Presidente fez a

apresentação da ata na plataforma, para conhecimento, análise e correção por todos. Após a análise e devidas

correções, pelos conselheiros, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Processo 23083.024801/2020-45.

 Progressão funcional da Professora Michelle Porto Marassi. A Presidente apresentou o processo e procedeu

à leitura do parecer favorável da comissão avaliadora, destacando sobre o cumprimento: da carga horária

necessária, do exercício da função de Vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas, orientação de

discentes entre outras atividades realizadas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à

progressão funcional da Professora Michelle Porto Marassi, da Classe de Associado, do nível D2 para o nível D3

foi aprovado por unanimidade. 3. Processo 23083.025656/2020-10. Progressão funcional do Professor Ivo

A Presidente apresentou o processo e procedeu à leitura do parecer favorável daAbraão Araújo da Silva. 

comissão avaliadora, destacando sobre o cumprimento da carga horária necessária, o exercício da função de

Coordenador do Jardim Botânico, orientação de discentes entre outras atividades realizadas. Após apreciação, o

parecer favorável da comissão avaliadora à promoção funcional do Professor Ivo Abraão Araújo da Silva, da

Casse de Adjunto, do nível C1 para o nível C2 foi aprovado por unanimidade. Conforme acordado com o Pró-reitor

Adjunto de Graduação, às quatorze horas e trinta minutos, de forma a dar prosseguimento à pauta, foi concedida

permissão para participação na reunião, conforme solicitação: Pró-reitor adjunto de Graduação, Edson Jesus de

Souza; os docentes Ana Claudia dos Santos Brasil, André Queiroz de Pádua, Antonio José Mahyé Nunes, Carlos

Eduardo Lustosa Esberard, Elisabete Ribeiro Silva Jardim (Professora aposentada da Secretaria Municipal de

Educação), Helio Ricardo da Silva, Luciano da Silva Alonso, Magda Fernandes de Andrade Tubino, Patrícia Alves

 Abrunhosa e Tatiana Cotta Gonçalves Pereira e os discentes: Bruna Mariana Andrade de Oliveira, Clarisse

Almeida Reis, Diego Nascimento de Jesus, Diego Pinto Marcelino, Eduardo Teixeira Damas, Gabriel Araújo da

Costa, Gabriel Silva Guimarães, Gabriela Montenegro da Silva, João Gabriel Rebello Machado de Oliveira, Joshua

Dylan Moyse, Lauren de Freitas Baqueiro, Lucas Mello dos Santos Calixto, Matheus Gabriel Felizardo de Oliveira,

Renata Rocha Rodrigues e Sara Caldas Gonçalves de Oliveira. 4. Apresentação do manifesto do

CONSUNI/ICBS à proposta de minuta de deliberação sobre Objeção de Consciência com a presença do

Pró-reitor adjunto de Graduação e Comissão. A Presidente franqueou a palavra ao Professor Edson Jesus de

Souza, Pró-reitor adjunto de Graduação, que saudou a todos, apresentando os componentes da Comissão de

Objeção de Consciência da UFRRJ, da qual é Presidente, os docentes: Tatiana Cotta Gonçalves Pereira e

Luciano da Silva Alonso e os discentes: Joshua Dylan Moyse, Lauren de Freitas Baqueiro e Eduardo Teixeira

Damas informou sobre a Portaria nº 1570/CEPE, de 28/07/2019, através da qual foi designada a referida comissão

e discorreu sobre a trajetória da comissão até o presente momento. A palavra foi franqueada ao Professor Luciano

da Silva Alonso que explanou sobre o manifesto elaborado pelo Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde

(ICBS) e sobre os pontos pacificados pela comissão, em relação à temática de objeção de consciência. Após, a

Professora Elizabete Ribeiro Silva Jardim, realizou suas considerações pedagógicas a respeito do assunto. A

Presidente informou sobre os procedimentos das inscrições para realização de um debate dos itens, por parte dos

conselheiros. Logo após a Conselheira Ana Claudia dos Santos Brasil informou que o documento elaborado pelo

ICBS é bastante claro e que, em sua parte final, apresenta encaminhamentos, sendo assim, seria melhor

apresentar essa parte do documento em tela, para que esses pontos fossem analisados e debatidos com a

comissão, com a concordância dos demais conselheiros. A Conselheira Nivea Dias dos Santos informou que são

onselheira Denise Monnerat Nogueira relatou quesete os encaminhamentos do Manifesto do CONSUNI/ICBS. A C

seria importante, além de apresentar os sete encaminhamentos finais do manifesto, que questões como, a

menção na minuta de somente "trechos" de leis (aspecto este, que está incluído no manifesto do CONSUNI/ICBS)

fossem avaliados, para evitar problemas relacionados à interpretação da legislação. A Conselheira ressaltou que

todo o contexto sobre a temática deve ser observado por completo, atendendo com mais clareza os objetivos da

instituição. A Professora Tatiana Cotta Gonçalves Pereira informou que através de sua apresentação, realizaria

ponderações sobre as Normas Jurídicas Fundamentais e temáticas de direitos de animais e objeção de

consciência, fazendo referência também às falas apresentadas até o momento. Em seguida, a Presidente

procedeu à leitura dos encaminhamentos finais do documento elaborado pelo CONSUNI/ICBS. Item 1: Que

sejam incluídos na Comissão para reestruturação e discussão da proposta de deliberação representantes



de cada Instituto envolvido na questão, no mínimo dois. Que façam parte discentes também de todos os

cursos envolvidos, declaradamente objetores e não-objetores, porém os discentes objetores não devem

ter processo em tramitação, para não haver conflito de interesse. Item 2: Necessidade de inclusão, na

portaria, do vínculo de todos os membros da comissão. O Professor Edson Jesus de Santos informou que as

 questões relacionadas à composição da portaria da comissão são de competência do CEPE. A Conselheira Ana

Claudia dos Santos Brasil solicitou enviar os itens 1 e 2 do documento do ICBS diretamente ao CEPE, o que

contou com a concordância dos demais conselheiros. Item 3: Que os invertebrados sejam excluídos da

 A Conselheira Ana Claudia dosdeliberação já que não estão incluídos nas leis atuais para uso animal.

Santos Brasil explanou sobre a necessidade de retirada de invertebrados da deliberação, já que também não

precisam de CEUA e não são utilizados por vivissecção. A Conselheira Denise Monnerat Nogueira relatou sobre a

utilização da espécie  nas pesquisas, fato que já se configura como um métodoDrosophila melanogaster

substitutivo. O Professor Helio Ricardo da Silva ponderou sobre a questão que envolve uma discussão sobre a

formação dos biólogos, onde é preciso entender o processo evolutivo, em que a experimentação se torna

fundamental para se pensar em evolução, do ponto de vista animal. O Professor Edson de Jesus de Souza

reforçou a ideia de que a comissão está presente na reunião para ouvir os conselheiros e não para deliberar sobre

os tópicos debatidos. Item 4: Que seja claramente declarada a competência técnica de avaliação do material

ético, nas diferentes áreas lembrando que essa competência deve estar diretamente relacionada com a

Com a fala, o Professor Luciano da Silva Alonso relatou sobre um possívelárea de atuação profissional. 

entendimento dúbio desta questão, mas informa que a certificação seria conferida pelo pesquisador. A Presidente

solicitou tirar uma dúvida sobre sua disciplina que aborda a relação parasito-hospedeiro, utilizando moluscos e

helmintos. Relatando que possui muitas lâminas provenientes de sua dissertação e tese, utilizando-as em suas

aulas práticas. A Presidente indagou:  O Professor LucianoEssas lâminas poderão continuar a serem utilizadas?

da Silva Alonso, em resposta, relatou que não existe conflito ético nessa questão, pois o material vem de um

processo histórico de acervo didático. O que está sendo debatido na objeção de consciência será o entendimento

sobre a situação dos discentes se recusarem a utilizar esse material, pois é um direito fundamental e individual de

cada um, a recusa. A Conselheira Ana Claudia dos Santos Brasil falou sobre questões éticas e não éticas sobre a

utilização de invertebrados, por exemplo. O Professor Edson Jesus de Souza informou que as coleções e

materiais biológicos antigos não serão jogados fora, porém sobre o nível de consciência dos discentes, nem todos

os casos da Universidade estarão amparados. A Professora Tatiana Cotta Gonçalves Pereira, relatou que a

deliberação é no âmbito do Ensino, não contemplando os eixos pesquisa e extensão, em que de acordo com o

entendimento do objetor, ele não fará parte da realização de pesquisas que não aceitem, ou seja, sejam objetores.

Em resposta, a Conselheira Nivea Dias dos Santos relatou que a questão é que, na Biologia os processos são

importantes, daí a necessidade de experimentação. Corroborada pela fala da Conselheira Denise Monnerat

Nogueira, dizendo que os objetivos são delineados e não se limitam a verificar se o aluno sabe responder uma

questão, mas sim, visam que o estudante desenvolva diversas habilidades específicas à disciplina e outras gerais,

os diversos estágios de desenvolvimento de um organismo animal. O Discenteinclusive de reconhecer e lidar com 

Joshua Dylan Moyse acredita que o debate é essencial para quem está preocupado com a educação disse que 

dos alunos e formação de cada um. A Discente Gabriela Montenegro da Silva relatou não conseguir entender

como um objetor pode ser prejudicado em não utilizar determinado material e indagou sobre a representação

estudantil em relação ao CONSUNI/ICBS. Em resposta à indagação da Discente, a Presidente informou que a

Diretoria está aguardando a normatização dos processos eleitorais de forma remota para a recompor o

CONSUNI/ICBS com a representação estudantil. O Professor Helio Ricardo da Silva, em resposta à Discente 

Gabriela Montenegro da Silva, o fundo todos estão debatendo em relação ao tema, buscando cadarelatou que n

vez mais esclarecimentos, para melhor servir a formação profissional das novas gerações. Em sua fala o

Professor Luciano da Silva Alonso informou que, o Ensino não será prejudicado, seu nível não diminuirá e a

comissão tomará os devidos cuidados em como ofertá-lo. A Conselheira Ana Claudia dos Santos Brasil reafirmou

 questão não é tão direta como relação de avaliação que signifique pontuação, nota e cobrança, mas simque, a

com relação a formação do profissional. A Presidente solicitou mais objetividade na discussão para que os itens

restantes sejam contemplados na reunião. Item 5: Que os trâmites dos processos sejam todos contemplados

na minuta, incluindo todas as etapas e que a definição da comissão final de julgamento técnico deva

incluir um profissional da área afetada. O Professor Edson Jesus de Souza, relatou que apenas o



CONSUNI/ICBS solicitou a presença da comissão e que a próxima etapa será uma consulta pública, através de

formulário online. Será ajustada a proposta e será encaminhada a comunidade acadêmica. Após a consulta

pública do questionário será elaborado um relatório objetivando analisar as contribuições que vão adentrar as

propostas. Item 6: Que o artigo que coloca a deliberação como retroativa seja excluído da minuta, já que as

regras que estão sendo criadas terão sua abrangência a partir da publicação da deliberação. Qualquer

outra situação anterior deve ser encaminhada através de processos com suas solicitações e justificativas. 

Em sua fala, a Professora Tatiana Cotta Gonçalves Pereira disse que a ideia de retroatividade era de alcançar os

processos abertos e obviamente os processos fechados, não serão contemplados. Mas não existe problema em

definir que a deliberação passe a valer depois da deliberação do CEPE. Processos que já estejam abertos, ficam

com a deliberação antiga e os novos devem atender à nova deliberação. A Conselheira Nivea Dias dos Santos

perguntou se a deliberação será encaminhada diretamente ao CEPE, ou se haverá audiência pública. O Professor

Edson Jesus de Souza, relatou que ocorrerá consulta pública de forma remota e escrita, após serão gerados

relatórios que serão divulgados posteriormente. Item 7: Que seja avaliado o título da Deliberação, pois o

direito a objeção de consciência engloba muito mais do que a que trata da objeção ao uso de animais em

aulas práticas e já que é uma deliberação para toda a Instituição, essa questão tem que ser bem pontuada.

Gostaríamos aqui de chamar a atenção para a possibilidade de objetores religiosos em relação ao ensino

de evolução, ao não ensino no curso de Ciências Biológicas do "Desenho Inteligente" ou, ainda, em não

assistir aulas sobre temas sociais em que o professor não faça parte do grupo social tratado pela

disciplina (e.g. professores não negros em aulas sobre racismo e homens tratando de temas sobre

feminismo, entre outros). Precisa haver uma consulta ao MEC sobre a legislação e impactos nas Diretrizes

Curriculares e aos Conselhos profissionais sobre os impactos na habilitação profissional. O Professor

Edson Jesus de Souza, relatou que a Deliberação está voltada ao uso de animais, no Ensino de Graduação. A

Conselheira Nidia Majerowicz relatou que o debate contribui para um ensino baseado em pautas democráticas e

para a solução de questões extremamente complexas, onde ouvir os professores do ICBS é extremamente

importante. 5. Assuntos Gerais. A Presidente justificou a ausência do Professor Luiz Henrique Guerreiro Rosado,

por motivo particulares e da Professora Yara Peluso Cid, que está no momento participando de outra reunião. Em

seguida, a Presidente agradeceu a presença de todos os conselheiros, dos membros da comissão, discentes e

docentes, ao debate democrático apresentado por todos e que por muito tempo o CONSUNI/ICBS esperava por

esta reunião com a comissão. Informou também que debater todos estes aspectos, são fundamentais para a

criação de uma política igualitária e justa, independente do curso e/ou instituto, o que agrega todas as

especificidades inerentes a cada área. O ICBS estará sempre de portas abertas e da parte do CONSUNI/ICBS,

todos estarão dispostos a novos encontros, se assim a comissão achar oportuno. O Professor Edson Jesus de

Souza, em nome da comissão, agradeceu o debate, e informou que a comissão e a Universidade objetivaram

construir, na medida do possível, uma estrutura adequada para a questão, mesmo com esse tema sendo

considerado como de alta complexidade. O Professor disse ainda que a melhor forma de construir algo efetivo e

duradouro, que traga a satisfação da produção de algo bem feito e justo, passa por ouvir, passa por um debate.

Acrescentou que as contribuições do CONSUNI/ICBS são de grande valia, e demais tópicos devem ser mais

debatidos e mais discutidos, visto a diversa complexidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a

presença de todos, dando por encerrada a reunião às dezessete horas e oito 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 11/09/2020 08:58)
AURINO FLORENCIO DE LIMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DeptEF (12.28.01.00.00.00.49)

Matrícula: 385521

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 08:43)
BRUNO GUIMARAES MARINHO

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DeptCF (12.28.01.00.00.00.48)

Matrícula: 1674073



(Assinado digitalmente em 10/09/2020 22:34)
CARLOS ANTONIO INACIO

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PPGFBA (12.28.01.00.00.00.43)

Matrícula: 1440128

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 00:49)
CLAUDIA MARIA XAVIER FARIA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DeptG (12.28.01.00.00.00.50)

Matrícula: 2060470

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 09:20)
DENISE MONNERAT NOGUEIRA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptG (12.28.01.00.00.00.50)

Matrícula: 1539011

(Assinado digitalmente em 13/09/2020 14:43)
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 11/09/2020 10:35)
ERICSON RAMOS DE MELLO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 2152479

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 09:10)
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 11/09/2020 10:04)
FABRICIO DUARTE DE ALMEIDA
CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE

DeptAnatAH (12.28.01.00.00.00.44)

Matrícula: 1836906

(Assinado digitalmente em 14/09/2020 07:59)
FRANCISCO GERSON ARAUJO

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PPGBA (12.28.01.00.00.00.42)

Matrícula: 387200

(Assinado digitalmente em 12/09/2020 01:27)
NIDIA MAJEROWICZ

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CoordCGCB (12.28.01.00.00.00.38)

Matrícula: 386768

(Assinado digitalmente em 14/09/2020 08:11)
NIVEA DIAS DOS SANTOS

DIRETOR DE INSTITUTO - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 1899427

(Assinado digitalmente em 10/09/2020 21:26)
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 11/09/2020 10:37)
RAFAEL RIBEIRO PIMENTEL
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 1017571

(Assinado digitalmente em 11/09/2020 14:24)
ROSA MARIA MARCOS MENDES

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DeptBA (12.28.01.00.00.00.45)

Matrícula: 1006829

(Assinado digitalmente em 16/09/2020 11:00)
SHARON SANTOS DE LIMA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47)

Matrícula: 1604274



(Assinado digitalmente em 08/09/2020 08:15)
SOLANGE VIANA PASCHOAL BLANCO BRANDOLINI

DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 387694

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrrj.br/public/documentos/index.jsp
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2230 2020 ATA 08/09/2020 6213a7fa58

https://sipac.ufrrj.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

