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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

Ata da 398ª 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 dezessete de

setembro de dois mil e vinte, no Ambiente Virtual - Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e

Pesquisa (RNP).

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte,  reuniu-se oàs treze horas e trinta e dois minutos,

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

de Janeiro (UFRRJ), em sessão ordinária, realizada no Ambiente Virtual - Conferência Web da Rede Nacional de

(E n s i n o  e  P e s q u i s a  ( R N P ) ,  a c e s s o  p e l o  l i n k  

da Diretora,https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-setembro-2020) sob a Presidência 

Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini, conforme Circular nº 14/ICBS/2020, de 15 de setembro de

2020, com a seguinte pauta: 1. Processo 23083.018841/2020-58. Progressão funcional do Professor Luiz Ricardo

dos Santos Tozin; 2. Processo 23083.030503/2020-94. Progressão funcional da Professora Alba Cenélia Matos da

Silva; 3. Processo 23083.030753/2020-24. Progressão funcional do Professor Andre Luiz da Silva Mendes; 4.

Processo 23083.040241/2020-76. Projeto de Extensão "Pinheiro Nativo: Música, Meio Ambiente, Poesia"; 5.

Memorando eletrônico nº 11/2020 - PPGMCF. Edital para escolha de Coordenador e Vice-coordenador do

Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas; 6. Memorando eletrônico nº 08/2020 -

PPGCF. Edital para escolha de Coordenador e Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciências

Fisiológicas; 7. Memorando eletrônico nº 121/2020 - DeptCF. Edital para escolha de Chefe e Vice-chefe do

Departamento de Ciências Fisiológicas; 8. Processo 23083.045603/2020-92. Proposta de criação da disciplina

Introdução à técnica para o estudo anatômico/DAAH; 9. Processo 23083.045609/2020-92. Proposta de criação da

disciplina Anatomia de vertebrados/DAAH e 10. Assuntos gerais. Encontravam-se presentes os Conselheiros: 

Andre Luiz da Silva Mendes, Chefe do Departamento de AnatomiaNivea Dias dos Santos, Vice-Diretora ICBS; 

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 Titular dos Técnicos Administrativos; Fabio Fagundes da Rocha, Coordenador do Programa de

Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas; Francisco Gerson de Araújo, Coordenador da

Pós-graduação em Biologia Animal; Marilene Hilma dos Santos, Chefe do Departamento de Genética; Nidia

Majerowicz, Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Biológicas; Norma Aparecida dos Santos

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas  ChefeAlmeida, ; Rafael Ribeiro Pimentel,

do Departamento de Botânica Rosa Maria Marcos Mendes, Chefe do Departamento de Biologia Animal; Sharon; 

Santos de Lima, Representante Titular dos Docentes e Yara Peluso Cid, Vice-coordenadora do Curso de

Farmácia. Verificada a existência de quórum regimental, a Presidente agradeceu a presença de todos, justificou a

ausência do Assistente em Administração, Ericson Ramos de Mello que geralmente secretaria as reuniões do

Conselho, por motivo de férias, e deu início à reunião. 1. Processo 23083.018841/2020-58. Progressão

A Presidente apresentou o processo e procedeu àfuncional do Professor Luiz Ricardo dos Santos Tozin. 

https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-setembro-2020


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

necessária, orientação de discentes entre outras atividades realizadas. Após apreciação, o parecer favorável da

comissão avaliadora à progressão funcional , da Classe de Adjunto, dodo Professor Luiz Ricardo dos Santos Tozin

nível A1 para o nível A2 foi aprovado por unanimidade. 2. Processo 23083.030503/2020-94. Progressão

funcional da Professora Alba Cenélia Matos da Silva. A Presidente apresentou o processo e procedeu à leitura

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

orientação de discentes entre outras atividades realizadas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão

avaliadora à progressão funcional da Professora Alba Cenélia Matos da Silva, da Classe de Associado, do nível

D1 para o nível D2 foi aprovado por unanimidade.  3. Processo 23083.030753/2020-24. Progressão funcional do

Professor Andre Luiz da Silva Mendes. 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 Chefe do Departamento de Anatomia Animal e Humana, orientação de discentes entre outras atividades

realizadas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à progressão funcional do Professor

Andre Luiz da Silva Mendes, da Classe de Associado, do nível D2 para o nível D3 foi aprovado por unanimidade. 

 4. Processo 23083.040241/2020-76. Projeto de Extensão Pinheiro Nativo: Música, Meio Ambiente, Poesia. A

Presidente franqueou a palavra à Conselheira Nivea Dias dos Santos, que falou que o projeto surgiu da 

necessidade de restaurar a conexão entre ser humano e natureza e enaltecer a beleza e a importância da

diversidade biológica e cultural do país. O nome foi inspirado no grande compositor e escritor brasileiro, Paulo

César Pinheiro. A semente do Pinheiro Nativo foi germinada em meio ao isolamento social ocasionado pela

pandemia da COVID-19, em 14 de maio de 2020. Um projeto idealizado há anos pela professora Nivea Dias dos

Santos, mas que neste momento sombrio encontrou tempo, espaço, condições e recursos necessários para se

estabelecer e se lançar ao mundo, pelas redes sociais. Objetivo Geral: fortalecer ou restaurar nossa conexão com

a natureza, usando a arte como ferramenta ou nutriente. Objetivos Específicos: 1) apresentar conteúdos

socioambientais relevantes de forma leve e afetuosa; 2) divulgar a ciência realizada por pesquisadores brasileiros;

3) divulgar poesias e músicas de artistas brasileiros; 4) atuar na educação ambiental da sociedade brasileira. Após

manifestação pelos conselheiros sobre sua relevância, o  Projeto Pinheiro Nativo: Música, Meio Ambiente e Poesia

foi aprovado por unanimidade. 5. Memorando eletrônico nº 11/2020 - PPGMCF. Edital para escolha de

Coordenador e Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas.

A Presidente apresentou o memorando e procedeu à leitura do edital, o qual foi aprovado em reunião do

Colegiado do PPGMCF, realizada no dia dez de setembro de 2020. As inscrições de chapas ocorrerão entre os

dias 18 a 20 de setembro de 2020, através de memorando eletrônico para o Programa. A consulta será realizada,

em primeiro turno entre as 8:00 horas do dia 7 de outubro de 2020 e as 17:00 horas do dia 9 de outubro de 2020,

com voto secreto e facultativo, com quórum mínimo de 20% dos votantes/segmento por meio de acesso ao

módulo SigEleição. Caso haja necessidade, haverá segundo turno entre as duas chapas mais votadas, entre as

8:00 horas do dia 29 de outubro de 2020 e as 17:00 horas do dia 30 de outubro de 2020. O acesso ao sistema de

votação se dará por meio de qualquer computador com acesso à internet e o protocolo a ser seguido, encontra-se

detalhado no edital. A apuração dos votos será automática pelo módulo SigEleição por meio do cálculo

pré-definido . A nomeação dos eleitos seguirá os trâmites estabelecidos nos documentosTotal Absoluto de Votos

que regem o funcionamento da Pós-graduação  na UFRRJ, sendo o Coordenador do Programastrictu sensu

nomeado pela Reitoria e o Vice-coordenador pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Em votação, o edital

para escolha de Coordenador e Vice-coordenador do PPGMCF foi aprovado por unanimidade. 6. Memorando

 Coordenador e Vice-coordenador do Programa deeletrônico nº 08/2020 - PPGCF. Edital para escolha de

 A Presidente apresentou o memorando e procedeu à leitura do edital,Pós-graduação em Ciências Fisiológicas.

o qual foi aprovado em reunião do Colegiado do PPGCF, realizada no dia quatorze de setembro de 2020. As

inscrições de chapas para Coordenador e Vice-coordenador ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2020,

através de memorando eletrônico para o Programa. A consulta será realizada, em primeiro turno entre as 8:00

horas do dia 7 de outubro de 2020 e as 17:00 horas do dia 9 de outubro de 2020, com voto secreto e facultativo,

com quórum mínimo de 20% dos votantes/segmento por meio de acesso ao módulo SigEleição. Caso haja

necessidade, haverá segundo turno entre as duas chapas mais votadas, no dia 29 de outubro de 2020, entre as

8:00 e 17:00 horas. O voto será secreto e facultativo. O acesso ao sistema de votação poderá ser por meio de

qualquer computador com acesso à internet. A apuração dos votos será automática pelo módulo SigEleição por



meio do cálculo pré-definido . A nomeação dos eleitos seguirá os trâmites estabelecidosTotal Absoluto de Votos

nos documentos que regem o funcionamento da Pós-graduação  na UFRRJ, sendo o Coordenador dostrictu sensu

Programa nomeado pela Reitoria e o Vice-coordenador pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação. Em

votação, o edital para escolha de Coordenador e Vice-coordenador do PPGCF foi aprovado por unanimidade. 7.

Memorando eletrônico nº 121/2020 - DeptCF. Edital para escolha de Chefe e Vice-chefe do Departamento

 de Ciências Fisiológicas. A Presidente apresentou o memorando e procedeu à leitura do edital, o qual foi

aprovado em reunião do Colegiado do Departamento de Ciências Fisiológicas (DCFis), realizada no dia onze de

setembro de 2020. As inscrições serão efetuadas através do e-mail decfis@ufrrj.br, no período de 28 e 29 de

A consulta será realizadasetembro de 2020. , em primeiro turno, para os três segmentos, no período de 8h do dia

5 de outubro até às 24h do dia 9 de outubro de 2020, através do sistema SigEleição. Caso exista mais de uma

chapa inscrita, se nenhuma chapa obtiver maioria dos votos válidos ponderados (50% mais 1), haverá segundo

turno entre as duas chapas mais votadas, no período de 8h do dia 28 de outubro até às 24h do dia 30 de outubro

de 2020, através do sistema SigEleição. A apuração dos votos será efetuada pelo próprio sistema SigEleição. Os

votos recebidos pelas chapas, dentro de cada uma das categorias, serão ponderados para que seja determinada a

porcentagem de votos de cada chapa, de acordo com a seguinte expressão: P= (Vd x 33,33/TVd + Vp x

33,34/TVp + Vt x 33,33/TVt)%. Onde: P - porcentagem de votos em uma chapa; Vd - Votos de discentes na chapa;

Vp - votos de professores na chapa; Vt - votos de técnico-administrativos na chapa; TVd - Total de votos de

discentes nas chapas; TVp - Total de votos de professores nas chapas; TVt - Total de votos

técnico-administrativos nas chapas. A Comissão Eleitoral encaminhará à Diretoria do ICBS a ata da apuração do

Em votação, o edital para escolhaprocesso eleitoral. O Reitor da UFRRJ expedirá portaria nomeando os eleitos. 

de Chefe e Vice-chefe do DCFis foi aprovado por unanimidade. 8. Processo 23083.045603/2020-92. Proposta de

criação da disciplina Introdução à técnica para o estudo anatômico/DAAH. A Presidente apresentou o

processo, destacando que a disciplina será oferecida com quatro créditos, sendo dois teóricos e dois práticos. 

: proporcionar conhecimentos técnicos para a confecção de peças anatômicas. Objetivo geral Objetivos

: 1. Oferecer conhecimentos básicos no preparo, fixação e conservação de peças anatômicas; 2.específicos

Correlacionar as técnicas com as práticas do Estudo Anatômico; 3. Capacitar e desenvolver habilidades para a

dissecção de animais. : Os aspectos morfológicos são fundamentais para o entendimento e compreensãoEmenta

dos mecanismos funcionais, assim como para a classificação taxonômica das espécies. Logo o conhecimento das

técnicas envolvidas no preparo de peças anatômicas e essencial para o desenvolvimento do estudo anatômico

nas suas áreas do saber. Por fim, informou a aprovação da proposta de criação da disciplina pelo Colegiado do

DAAH, em reunião realizada no dia 20 de dezembro de 2018. Após apreciação, a proposta de criação da

disciplina Introdução à técnica para o estudo anatômico, foi aprovada por unanimidade. 9. Processo

23083.045609/2020-92. Proposta de criação da disciplina Anatomia de vertebrados/DAAH. A Presidente

apresentou o processo, destacando que a disciplina será oferecida com quatro créditos, sendo dois teóricos e dois

práticos. : Conhecer os sistemas que formam o organismo dos vertebrados, compreender suas funções eObjetivo

correlacionar à prática da ciência biológica. : O conhecimento anatômico dos principais táxons dosEmenta

vertebrados auxilia a compreensão dos processos evolutivos e fisiológicos, facilitando o entendimento dos

fenômenos funcionais que possibilitam a interação e a adaptação dos animais vertebrados nos diferentes biomas.

Finalizando, informou a aprovação da proposta de criação da disciplina pelo Colegiado do DAAH, em reunião

realizada no dia 12 de março de 2020. Após manifestação por alguns conselheiros, foi consenso que o processo

deverá retornar ao DAAH para revisão da ementa e dos itens 1 e 2 do programa analítico. 10. Assuntos gerais. 

a) Memorando eletrônico nº 27/2020/CPPD. Título: Alteração da CPPD no SIPAC e Instruções sobre os

Processos 100% Digital. A Presidente informou sobre as alterações no encaminhamento de processos, que

passarão a ser encaminhados para a Reitoria. Continuando chamou atenção para a necessidade de maior

atenção na instrução dos processos, para a correlação entre o assunto e o arquivo que será anexado ao processo.

Reiterou a solicitação de que os Departamentos e Comissões de avaliação verifiquem se a instrução do processo

está de acordo com as recomendações da CPPD, de forma a possibilitar uma tramitação mais rápida, sem

necessidade de retorno ao departamento para correções que têm sido apontadas pela CPPD. b) Memorando

eletrônico nº 236/2020/Reitoria. Título: Procedimentos para solicitação do uso do Moodle

Institucional/UAB. A Presidente informou sobre agendamento de reunião com a PROPLADI e PROGRAD, com a

participação dos Chefes e Coordenadores, para esclarecimentos sobre a disponibilização de salas para o ICBS e



sua destinação. Por sugestão dos conselheiros assuntos relacionados às demais plataformas também deverão

apresentados pela Diretoria. Por sugestão dos conselheiros assuntos relacionados às demais plataformas também

deverão apresentados pela Diretoria. A Presidente informou sobre oc) Recolhimento de substâncias químicas. 

recolhimento de substâncias químicas no âmbito do ICBS, ocorrido no último dia 02/09/2020. Disse, ainda que, o

quantitativo previsto no processo de 60 toneladas, havia sido atingido, mas que o Reitor havia autorizado um

aditivo de 15% para atendimento aos Institutos que não foram contemplados. Solicitou aos Departamentos que

procedam ao levantamento se ainda existe substância química para descarte e, nesse caso, deverá ser

encaminhado à Diretoria o quantitativo/substância e o local onde serão armazenadas para facilitar o acesso, caso

haja a possibilidade de novo atendimento ao Instituto. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a

às dezesseis horas e cinco minutos e para constar presença de todos, dando por encerrada a reunião foi lavrada a

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos conselheiros participantes à reunião.
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