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CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

Ata da 399ª 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 dezesseis de
outubro de dois mil e vinte, no Ambiente Virtual - Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e
Pesquisa (RNP).

Aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, reuniu-se oàs nove horas e seis 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 Ensino e Pesquisa (RNP),  acesso pelo l ink 
dahttps://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-outubro-2020) sob a Presidência 

Diretora, Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini, conforme Circular nº 15/ICBS/2020, de 14
de setembro de 2020, com a seguinte pauta: 1. I 23083.034094/2020-03nformes. 2. Processo . Promoção
funcional do Professor Bruno Pereira Berto/DBA. 3. Processo 23083.049901/2020-84. Progressão funcional
da Professora Leilane Maria Barcelos Nepomuceno/DBA. 4. Processo 23083.047084/2020-20. Resultado do
processo de escolha de Chefe e Vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas. 5. Processo
23083.047103/2020-18. Resultado do processo de escolha de Coordenador e Vice-coordenador do
Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. 6. Processo 23083.051216/2020-18. 
Edital para escolha de Chefe e Vice-chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas. 7. Memorando
eletrônico nº 71/2020 - CoordCGF. Edital para escolha de Coordenador e Vice-coordenador do Curso de
Farmácia. 8. Processo 23083.045609/2020-92. Proposta de criação da disciplina - Anatomia de
vertebrados/DAAH e 9. Assuntos gerais. Encontravam-se presentes os Conselheiros: Nivea Dias dos Santos,

Aurino Florencio de Lima, Chefe do Departamento de Entomologia e Fitopatologia;Vice-diretora ICBS; 
Carlos Antonio Inácio, Coordenador do Programa de Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia
Aplicada; Claudia Maria Xavier Faria, Representante Titular dos Técnico-administrativos; Douglas Siqueira de
Almeida, Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas; Fabio Fagundes da Rocha, Coordenador do
Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas; Ildemar Ferreira, Vice-chefe do
Departamento de Biologia Animal; Michelle Cavalcanti Porto Marassi, Vice-chefe do Departamento de

 Ciências Fisiológicas; Nidia Majerowicz, Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Biológicas;
 Chefe do Departamento de Botânica  Sharon Santos de Lima, Representante TitularRafael Ribeiro Pimentel, ;

dos Docentes. Verificada a existência de quórum regimental, a Presidente agradeceu a presença de todos,
justificou a ausência da conselheira Norma Aparecida dos Santos Almeida, por término de mandato como
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas e deu início à ordem do dia. 1. I
nformes. A Presidente franquiou a palavra aos conselheiros para os informes. A conselheira Nivea Dias dos
Santos informou sobre a Semana de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá entre 17 e 23 de outubro de 2020 e

. divulgou o endereço eletrônico: http://snct.im.ufrrj.br/ 23083.034094/2020-032. Processo . Promoção
 A Presidente apresentou o processo e procedeu àfuncional do professor Bruno Pereira Berto/DBA.

leitura do parecer favorável da comissão avaliadora, destacando o cumprimento da carga horária necessária,
atividades de pesquisa, orientação de discentes na Graduação e Pós-graduação, entre outras atividades
realizadas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à promoção funcional do professor 

, da Classe de Professor Adjunto, nível C4 para a Classe de Professor Associado, nívelBruno Pereira Berto
D1 foi aprovado por unanimidade. 3. Processo 23083.049901/2020-84. Progressão funcional da

 professora Leilane Maria Barcellos Nepomuceno /DBA. A Presidente apresentou o processo e procedeu
à leitura do parecer favorável da comissão avaliadora, destacando o cumprimento da carga horária
necessária, atividades de pesquisa e extensão, orientação de discentes entre outras atividades realizadas.
Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à progressão funcional da professora Leilane

, da Classe de Professor Adjunto, nível C1 para a Classe de Professor Adjunto,Maria Barcelos Nepomuceno

https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-outubro-2020
https://conferenciaweb.rnp.br/events/consuni-icbs-reuniao-ordinaria-outubro-2020
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nível C2 foi aprovado, com uma abstenção. 4. Processo 23083.047084/2020-20. Resultado do processo
de escolha de Chefe e Vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas. A Presidente apresentou o

Apenas uma chapa,processo, destacando o relatório final da eleição gerado pelo módulo SigEleições. 
formada pelos docentes candidato a Chefe e Bruno Guimarães Marinho, Michelle Cavalcanti Porto Marassi, 

Vice-chefe, participou do pleito. A apuração ocorreu imediatamente após o encerramento docandidata a 
processo de votação, sendo os docentes e Bruno Guimarães Marinho Michelle Cavalcanti Porto Marassi, 
considerados eleitos respectivamente, como Chefe e Vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas.
A Presidente parabenizou os professores pelo resultado, destacando a dedicação e responsabilidade com
que conduziram a chefia do Departamento na gestão anterior. Após apreciação e em votação, o resultado do
processo  Chefe e Vice-chefe do Departamento de Ciências Fisiológicas foi aprovado porde escolha de
unanimidade. 5. Processo 23083.047103/2020-18. Resultado do processo de escolha de Coordenador e
Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas. A

Apenas umaPresidente apresentou o processo, destacando a ata da comissão que consolidou a eleição. 
chapa, formada pelos docentes David do Carmo Malvar, candidato a Coordenador e Wellington da Silva
Côrtes, candidato a Vice-coordenador participou do pleito. A apuração ocorreu imediatamente após o
encerramento do processo de votação, contabilizando a participação de 100% dos votantes. Conforme
relatório final da eleição gerado pelo módulo SigEleição, os docentes David do Carmo Malvar e Wellington da
Silva Côrtes, foram considerados eleitos, respectivamente, como Coordenador e Vice-coordenador do
PPGMCF. Após apreciação e em votação, o resultado do processo de escolha de Coordenador e
Vice-coordenador do PPGMCF foi aprovado por unanimidade. A Presidente agradeceu aos professores
Fabio Fagundes da Rocha e Emerson Lopes Olivares, respectivamente Coordenador e Vice-coordenador do
PPGMCF, pelo trabalho realizado na gestão anterior do Programa. Continuando, fez um agradecimento
especial ao professor Fabio Fagundes da Rocha pelo auxílio à Diretoria em assuntos relacionados ao biotério
localizado no DCFis. 6. Processo 23083.051216/2020-18. Edital para escolha de Chefe e Vice-chefe do
Departamento de Ciências Farmacêuticas. A Presidente apresentou o memorando e procedeu à leitura do
edital, o qual foi aprovado em reunião do Colegiado do Curso de Farmácia, realizada no dia nove de outubro
de 2020. A inscrição de chapa ocorrerá entre os dias 20 a 22 de outubro de 2020, através de memorando
eletrônico encaminhado ao Departamento de Ciências Farmacêuticas, aos cuidados da Comissão Eleitoral
solicitando sua inscrição como candidato no certame. A consulta será realizada, em primeiro turno entre as 8:
00 horas do dia 3 de novembro de 2020 e as 17:00 horas do dia 5 de novembro de 2020, com voto secreto e
facultativo, com quórum mínimo de 20% dos votantes por meio de acesso ao módulo SigEleição. A votação
ocorrerá exclusivamente pelo módulo SigEleição entre as 8:00 horas do dia 3 de novembro de 2020 e as
17:00 horas do dia 5 de novembro de 2020. A apuração dos votos será automática pelo módulo SigEleição
por meio do cálculo pré-definido Total Absoluto de Votos. Será considerada eleita, a chapa que obtiver maior
número de votos ponderados. A eleição será considerada válida havendo no mínimo 20% de votos dos
eleitores aptos. Em votação, o edital para escolha de Chefe e Vice-chefe do Departamento de Ciências
Farmacêuticas foi aprovado por unanimidade. 7. Memorando eletrônico nº 71/2020 - CoordCGF. Edital

 para escolha de Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Farmácia. A Presidente apresentou o
memorando e procedeu à leitura do edital, o qual foi aprovado em reunião do Colegiado do Curso de
Farmácia, realizada no dia nove de outubro de 2020. do e-mail daAs inscrições serão efetuadas através 
Coordenação do Curso de Farmácia (farmacia.ufrrj@gmail.com) nos dias 26 e 27 de outubro de 2020. A
votação ocorrerá no período das 8:00 h do dia 04 de novembro até as 24:00 h do dia 5 de novembro de
2020, através do Módulo SigEleições. A apuração dos votos será realizada pelo próprio módulo SigEleições.
A estratégia escolhida para contagem de votos pelo SigEleições é a soma ponderada normalizada, quando a
chapa vencedora será calculada por meio da soma ponderada da quantidade de votos recebido por uma
candidatura, dividido pelo total de votos no grupo de eleitores. O resultado da eleição será divulgado para os
eleitores através do relatório gerado pelo SigEleições. O  mínimo para a validação da eleição é de 20quorum
%, conforme Estatuto da UFRRJ. A classificação da(s) chapa(s) será feita de acordo com o percentual de
votos obtidos, considerando o peso respectivo de cada categoria. A Presidente solicitou a retificação do
Edital, retirando o segmento Técnico-administrativo, pois não existem técnico-administrativos no
Departamento, uma vez que a Farmacêutica Maria Rita de Cassia Leite foi designada para assumir cargo
junto a atual Administração Superior. Em votação, o edital para escolha de Coordenador e Vice-coordenador
do curso de Farmácia foi aprovado por unanimidade. 8. Processo 23083.045609/2020-92. Proposta de
criação da disciplina - Anatomia de vertebrados/DAAH. A Presidente informou que o processo havia sido
apreciado na reunião do Conselho realizada no dia 17 de setembro de 2020, quando foi deliberado o retorno
do processo ao Departamento para revisão da ementa e dos itens 1 e 2 do programa analítico. Em seguida,
destacou que não houve alteração em relação ao número de créditos, permanecendo quatro créditos, sendo
dois teóricos e dois práticos. Em relação aos objetivos também não houve alteração. : Conhecer osObjetivo
sistemas que formam o organismo dos vertebrados, compreender suas funções e correlacionar à prática da
Ciência Biológica. Retirado da pauta em função da impossibilidade do Chefe e do Vice-chefe do DAAH
participarem da reunião. A Presidente informou sobre o memorando Nº: 578 da9. Assuntos gerais. 
PROGEP, que trata sobre esclarecimentos referentes à minuta de avaliação de desempenho dos



Técnico-administrativos em Educação, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A diretoria do ICBS
desconhece, até o momento, essa minuta que talvez, ainda esteja sendo discutida no SINTUR. De acordo
com a Presidente, quando a minuta for pautada no CONSU, a Diretoria deverá receber esse documento.
Assim sendo, será chamada uma reunião do CONSUNI, com participação de todos os
técnico-administrativos do ICBS, para que o conselho possa apreciar a minuta e deliberar sobre possíveis
sugestões ao texto. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por

às dez horas encerrada a reunião 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 29/10/2020 11:08)
AURINO FLORENCIO DE LIMA
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DeptEF (12.28.01.00.00.00.49)

Matrícula: 385521

(Assinado digitalmente em 29/10/2020 14:37)
CARLOS ANTONIO INACIO

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

PPGFBA (12.28.01.00.00.00.43)

Matrícula: 1440128

(Assinado digitalmente em 28/10/2020 13:40)
CLAUDIA MARIA XAVIER FARIA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

DeptG (12.28.01.00.00.00.50)

Matrícula: 2060470

(Assinado digitalmente em 28/10/2020 11:09)
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 28/10/2020 15:37)
ERICSON RAMOS DE MELLO

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 2152479

(Assinado digitalmente em 28/10/2020 15:28)
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 03/11/2020 15:55)
ILDEMAR FERREIRA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE

DeptBA (12.28.01.00.00.00.45)

Matrícula: 387289

(Assinado digitalmente em 29/10/2020 20:41)
MICHELLE CAVALCANTI PORTO MARASSI

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptCF (12.28.01.00.00.00.48)

Matrícula: 2533919

(Assinado digitalmente em 30/10/2020 13:58)
NIDIA MAJEROWICZ

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

CoordCGCB (12.28.01.00.00.00.38)

Matrícula: 386768

(Assinado digitalmente em 03/11/2020 09:08)
NIVEA DIAS DOS SANTOS

DIRETOR DE INSTITUTO - SUBSTITUTO

VICE-CHEFE DE UNIDADE

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 1899427

(Assinado digitalmente em 29/10/2020 02:49)
RAFAEL RIBEIRO PIMENTEL
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DeptBOT (12.28.01.00.00.00.46)

Matrícula: 1017571

(Assinado digitalmente em 28/10/2020 11:05)
SHARON SANTOS DE LIMA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DeptºCF (12.28.01.00.00.00.47)

Matrícula: 1604274



(Assinado digitalmente em 28/10/2020 10:59)
SOLANGE VIANA PASCHOAL BLANCO BRANDOLINI

DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

ICBS (12.28.01.22)

Matrícula: 387694
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