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

ATA Nº 320 / 2020 - ICBS (12.28.01.22) 

Nº do Protocolo: 23083.012968/2020-63
Seropédica-RJ, 24 de abril de 2020.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Unidade do Instituto de Ciências Biológicas
e da Saúde, realizada em 11 de março 2020, às treze horas e trinta minutos.
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, 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, na sala 34 do prédio principal do
ICBS, sob a Presidência da Diretora, Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini,
conforme circular nº 03/ICBS/2020, de 09 de março de 2020, com a seguinte pauta: 1. Apreciação
da ata da reunião de Fevereiro/2020; 2. Processo 23083.044271/2019-18. Criação da disciplina ?
Bases Teóricas de Biologia Celular?; 3. Processo 23083.003772/2020-88. Inclusão de disciplinas
optativas no curso de Ciências Biológicas; 4. Processo 23083.043749/2019-92. Progressão
horizontal da Professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos; 5. Projeto para instalação da
Farmácia universitária no CICS, parceria UFRRJ/Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro; 6. Edital para escolha de representantes no CONSUNI/ICBS; 7. Memorando eletrônico nº
25/2020 - DeptCFar. PET Saúde-Interprofissionalidade: apresentação, atividades em andamento
e solicitação de espaço físico; 8. Apreciação do Relatório de Gestão exercício 2019 e
Planejamento para 2020 e 9. Assuntos Gerais. Encontravam-se presentes os Conselheiros: Nivea
Dias dos Santos, Vice-diretora; André 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 da Pós-graduação em Fitossanidade e Biotecnologia
Aplicada; Claudia Maria Xavier Faria, Representante dos Técnicos administrativos; Douglas
Siqueira de Almeida Chaves, Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas; Emerson
Lopes Olivares, Vice-coordenador do Programa Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências
Fisiológicas; 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; Norma Aparecida dos Santos Almeida, Coordenador 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 dos Docentes. Verificada a existência de quórum regimental, a
Senhora Presidente declarou aberta a sessão, agradecendo a presença de todos. Conforme
estabelecido no protocolo de reuniões, a Presidente informou a todos sobre a presença da
Professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos e discentes, justificando a presença pelo item 7
(sete) da pauta e perguntou ao Colegiado se todos concordavam com a participação da docente
e discentes com direito a voz, com o que todos concordaram. Em seguida, a Professora
Jaqueline Rocha Borges dos Santos agradeceu a oportunidade de participar da reunião e
solicitou inversão de pauta, de forma a possibilitar a antecipação da discussão do item 7. Sem
nenhuma objeção quanto à inversão de pauta, contudo, a Presidente solicitou que primeiramente
houvesse a apreciação da ata e em seguida do item relacionado ao Projeto PET, com o que todos
concordaram. Prosseguindo, a presidente solicitou autorização para inclusão na pauta do
Processo 23083.043749/2019-92. Progressão horizontal do Professor Fábio Fagundes da
Rocha, com o que todos concordaram. Seguiu-se, então, aos pontos de pauta. 1. Apreciação de
ata da reunião de Fevereiro/2020. Após lida e com algumas correções, a ata da 386ª reunião do
CONSUNI/ICBS, realizada no dia 11/02/2020, foi aprovada por unanimidade. 2. Memorando
eletrônico nº 25/2020 - DeptCFar. PET Saúde-Interprofissionalidade: apresentação,
atividades em andamento e solicitação de espaço físico. A Presidente apresentou o pleito e
destacou que havia respondido à solicitação, anteriormente ao pedido de inclusão em pauta do
Conselho. Despacho da Diretoria através do memorando eletrônico nº 12/2020 - ICBS, 16 de
Janeiro de 2020. ?Ao Departamento de Ciências Farmacêuticas, com vistas à Professora
Jaqueline Rocha Borges dos Santos. Prezada Professora, reconhecemos a grande contribuição
do Programa para a formação dos discentes, na interface com a comunidade acadêmica e do
Município de Seropédica. Contudo, no presente momento, não dispomos de espaço físico,
mobiliário e demais itens solicitados para atendimento à demanda apresentada. Assim que
possível, estaremos apresentando vossa solicitação à Administração Superior da UFRRJ.? Com
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a palavra, a Professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos detalhou o projeto, que teve seu
início em abril de 2019 e que tem como objetivo principal a Formação do Profissional em Saúde,
contando com o apoio da Pró-reitoria de Graduação e da Pró-reitoria de Extensão. Continuando,
disse que os cursos Farmácia, Psicologia e Ciências Biológicas integram o projeto, que é
coordenado pelas docentes Jaqueline Rocha Borges dos Santos e Patrícia Fampa Negreiros
Lima. Apresentou as justificativas para a solicitação de espaço, de forma a viabilizar a
continuidade das atividades. A Presidente destacou a resposta da Diretoria no sentido de que não
havia espaço físico e mobiliário disponível, no momento, no ICBS, para atendimento ao projeto.
Contudo, as salas 14 e 34 poderiam ser disponibilizadas para reuniões mediante agendamento
prévio. O conselheiro Douglas Siqueira de Almeida Chaves ressaltou a importância do projeto,
que deve ser considerado como uma demanda institucional, destacando que não se tratava de
uma solicitação de espaço do Departamento de Ciências Farmacêuticas. A conselheira Nidia
Majerowicz parabenizou à Professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos pela iniciativa.
Continuando, disse que deve ser considerado como um pleito institucional, no âmbito do ICBS.
Encaminhou que fosse verificada a disponibilidade de espaço no Centro Integrado de Ciências da
Saúde (CICS). O Discente José Lucas da Silva acrescentou a necessidade de espaço para
receber pessoas para a realização de atendimentos. O Conselheiro Luiz Henrique Guerreiro
Rosado destacou o pioneirismo desse projeto no ICBS, da importância para consolidação da área
de saúde. Acrescentou a necessidade de espaço para armazenamento de materiais, atendimento
a muitos alunos. A Professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos disse que não se tratava de
solicitação e espaço apenas para reuniões, mas também a necessidade de acesso à internet
para web conferências. A Conselheira Rosa Maria Marcos Mendes falou sobre a dificuldade de
infraestrutura para os Programas Institucionais, como por exemplo o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). O Conselheiro Aurino Florencio de Lima disse da
relevância institucional do projeto, o qual envolve dois institutos: Instituto de Ciências Biológicas e
da Saúde e Instituto de Educação, sugerindo que fosse pleiteado espaço na Imprensa
Universitária que se encontra desativada. A Presidente informou que o espaço físico da Imprensa
Universitária havia sido destinado para a Escola de Extensão, mas que isso não seria
impedimento para que fosse encaminhado esse pleito. A conselheira Nidia Majerowicz
encaminhou que o espaço fosse viabilizado no ICBS. O conselheiro Douglas Siqueira de Almeida
Chaves disse que não há espaço disponível no Centro Integrado de Ciências da Saúde (CICS). A
Presidente informou que, no momento, não há espaço disponível, mas que o pleito será incluído
juntamente com outros anteriormente encaminhados à Diretoria, na discussão sobre espaço
físico do ICBS. Nesse sentido, a Presidente solicitou o encaminhamento para a Diretoria do
relatório com as atividades já realizadas e a descrição detalhada sobre as demandas para espaço
físico. A Professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos solicitou que houvesse votação do pleito
apresentado. A Presidente informou que a votação neste momento não seria possível porque não
é a metodologia adotada pela Diretoria, votar pleitos isolados, mas que o pleito seria incluído na
próxima reunião sobre espaço físico e apresentou como encaminhamento que o Conselho
reconhecesse a relevância do pleito, com a orientação de apreciação em reunião específica
sobre espaço físico. Em sistema de votação, aprovado por unanimidade. 3. Processo
23083.044271/2019-18. Criação da disciplina ?Bases Teóricas de Biologia Celular?. A
Conselheira Rosa Maria Marcos Mendes fez a relatoria do processo, apresentando as
justificativas para a criação da disciplina, que contará apenas com aulas teóricas e procedeu à
leitura da ementa. Após alguns esclarecimentos, em regime de votação, a proposta de criação da
disciplina ?Bases Teóricas de Biologia Celular? foi aprovada por unanimidade. Aproximadamente
às quinze horas, a Presidente solicitou uma breve interrupção da reunião para realizar uma
homenagem ao Professor Aurino Florencio de Lima, que completou 74 anos de idade, no último
dia três de março, com o que todos concordaram. A Presidente agradeceu ao Professor por sua
dedicação e contribuição durante os 44 anos de exercício no Instituto e o parabenizou pelo
aniversário. Em seguida, Professor Aurino Florencio de Lima agradeceu a homenagem,
resgatando um pouco de sua história e trajetória na UFRRJ. A pauta da reunião foi retomada às
quinze horas e trinta minutos. 4. Processo 23083.003772/2020-88. Inclusão de disciplinas
optativas no curso de Ciências Biológicas. A Presidente apresentou as ementas das
disciplinas IV244 - Microbiologia Ambiental; IC661 - Bioquímica Experimental para Ciências
Agrárias e IB334 - Fisiologia de Plantas sob Estresse. A conselheira Nidia Majerowicz justificou a
solicitação de inclusão dessas disciplinas, de forma a aumentar a oferta de disciplinas optativas
para os discentes de Ciências Biológicas. Após alguns esclarecimentos, em regime de votação, a
proposta de inclusão das disciplinas constantes do referido processo foi aprovada por
unanimidade. 5. Processo 23083.043749/2019-92. Progressão horizontal da Professora
Jaqueline Rocha Borges dos Santos. A Presidente apresentou o processo, destacando que
não havia localizado a portaria da última progressão da docente e procedeu à leitura do parecer
da comissão avaliadora, o qual foi aprovado pelo Chefe ad referendum do Colegiado do
Departamento de Ciências Farmacêuticas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão
avaliadora à progressão funcional da Professora Jaqueline Rocha Borges dos Santos da Classe
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de Adjunto, nível C1 para o nível C2 foi aprovado por unanimidade. 6. Processo
23083.043749/2019-92. Progressão horizontal do Professor Fábio Fagundes da Rocha. A
Presidente apresentou o processo, destacando que estava em conformidade, onde constavam
todos os documentos exigidos pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e
procedeu à leitura do parecer da comissão avaliadora, o qual foi aprovado pelo Colegiado do
Departamento de Ciências Fisiológicas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão
avaliadora à progressão funcional do Professor Fábio Fagundes da Rocha da Classe de
Associado, nível D3 para o nível D4 foi aprovado por unanimidade. 7. Projeto para instalação da
Farmácia universitária no CICS, parceria UFRRJ/Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro. A Presidente resgatou o histórico do processo 23083.001807/2020-44, dizendo que
havia participado de uma primeira reunião na Reitoria e que, por ocasião de suas férias as
reuniões continuaram com a participação dos docentes do DCFar e da Vice-diretora. A Presidente
falou sobre a relevância do projeto para o curso de Farmácia e para a consolidação das ações na
área de saúde. O Conselheiro Luiz Henrique Guerreiro Rosado detalhou o projeto, incluindo os
espaços que serão utilizados no CICS e o orçamento disponibilizado. Após alguns
esclarecimentos, o projeto foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro Douglas Siqueira de
Almeida Chaves se ausentou da reunião às dezesseis horas, sendo substituído pela Conselheira
Patrícia Fampa Negreiros Lima. 8. Edital para escolha de representantes no CONSUNI/ICBS.
A Presidente informou que trata de edital para o processo de escolha de três representantes
titulares e três representantes suplentes dos discentes. Da inscrição: poderão inscrever-se os
Discentes dos cursos de Graduação e Pós-Graduação vinculados ao ICBS com matrícula ativa
no primeiro período letivo de 2020; as inscrições serão individuais e realizadas na Secretaria do
ICBS (sala 36), de 16/03/2020 a 25/03/2020. Da Votação: a votação será realizada na Secretaria
do ICBS (sala 36), nos dias 30/03 a 02/04/2020; estão aptos a votar, os discentes dos cursos de
Graduação e Pós-Graduação vinculados ao ICBS, com matrícula ativa no primeiro período letivo
de 2020; Da apuração e divulgação do resultado: a Comissão Eleitoral procederá a apuração dos
votos, no dia, 03/04/2020, às 10hs, na sala 37/ICBS, à vista de qualquer interessado, lavrando a
ata correspondente. Em regime de votação, o edital foi aprovado por unanimidade. 9. Apreciação
do Relatório de Gestão exercício 2019 e Planejamento para 2020. A Presidente informou que
a apresentação foi elaborada a partir do arquivo encaminhado aos conselheiros. Iniciando, em
seguida, a apresentação que incluiu os itens mais relevantes do relatório, incluindo: Referenciais
estratégicos do ICBS; Público atendido pelo ICBS: interno e externo; Gestão de pessoas: força
de trabalho do ICBS, incluindo docentes e técnicos; Gestão acadêmica: Cursos de Graduação
vinculados ao ICBS, Programas de Pós-graduação vinculados ao ICBS e Centro Integrado de
Ciências da Saúde (CICS); Gestão administrativa: rotina diária de trabalho da Secretaria do
Instituto, representação do ICBS em reuniões, deliberações do Conselho de Unidade do ICBS,
designação da Comissão Setorial de Extensão do ICBS, recomposição da Comissão de Ética no
Uso de Animais - CEUA/ICBS e Projeto de Desenvolvimento Institucional/ICBS; Gestão
patrimonial: patrimônio edificado, veículos e aquisição de mobiliário e equipamentos; Gestão
Financeira: orçamento de 2019: material de consumo, diárias, passagens, obrigações patronais,
tecnologia da informação e cartão corporativo. Principais dificuldades e/ou desafios: dotação
orçamentária, rede elétrica obsoleta e iluminação deficiente, serviço de telefonia no âmbito do
ICBS, utilização do ICBS no horário noturno e descontinuidade do recolhimento do lixo. Em
função do adiantado da hora, impossibilitando a ampla discussão sobre o Planejamento para
2020, a Presidente acatou a solicitação da Conselheira Nidia Majerowicz de que fosse incluído na
pauta da próxima reunião, todos os presentes concordaram com essa proposta. Em votação, o
Relatório de gestão do ICBS para o exercício 2019 foi aprovado por unanimidade. 10. Assuntos
Gerais. a) A Conselheira Rosa Maria Marcos Mendes relatou fatos ocorridos na Aula Magna e
que geraram muito desconforto aos participantes, apontando para a necessidade de revisão da
metodologia/organização para os próximos períodos letivos. b) Objeção de consciência
(memorando 205/2020 - PROGRAD). A Pró-reitoria de Graduação encaminhou, no dia 11 de
março, memorando aos chefes de departamento e diretores de institutos sobre a ?Proposta de
regulamento para apresentação de objeções de consciência na UFRRJ?, onde divulgou o
agendamento de uma Audiência Pública a ser realizada no dia 01 de abril de 2020, as 17 horas,
no Auditório Gustavo Dutra - Pavilhão Central. Nada mais havendo a tratar, a Presidente
agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às dezesseis horas e cinquenta e
cinco minutos e para constar foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada
pelos conselheiros participantes à reunião.

(Assinado digitalmente em 28/04/2020 13:04 ) 
ANDRE LUIZ DA SILVA MENDES 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 11:31 ) 
AURINO FLORENCIO DE LIMA 



29/04/2020 https://sipac.ufrrj.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=415925

https://sipac.ufrrj.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?imprimir=true&idDoc=415925 4/4

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1644715 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 385521 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 19:11 ) 
BRUNO GUIMARAES MARINHO 
CHEFE DE DEPARTAMENTO 

Matrícula: 1674073 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 19:06 ) 
CARLOS ANTONIO INACIO 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO 
Matrícula: 1440128 

(Assinado digitalmente em 28/04/2020 22:55 ) 
CLAUDIA MARIA XAVIER FARIA 

TECNICO DE LABORATORIO AREA 
Matrícula: 2060470 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 09:53 ) 
DOUGLAS SIQUEIRA DE ALMEIDA CHAVES 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1705075 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 10:17 ) 
EMERSON LOPES OLIVARES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2225596 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 12:49 ) 
FRANCISCO GERSON ARAUJO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 387200 

(Assinado digitalmente em 26/04/2020 14:34 ) 
LUIZ HENRIQUE GUERREIRO ROSADO 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO 
Matrícula: 1809376 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 08:49 ) 
MARILENE HILMA DOS SANTOS 
CHEFE DE DEPARTAMENTO 

Matrícula: 2147409 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 01:12 ) 
NIDIA MAJEROWICZ 

COORDENADOR CURS/POS-GRADUACAO 
Matrícula: 386768 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 13:55 ) 
NIVEA DIAS DOS SANTOS 
DIRETOR DE INSTITUTO 

Matrícula: 1899427 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 13:28 ) 
NORMA APARECIDA DOS SANTOS ALMEIDA 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2479104 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 17:03 ) 
PATRICIA FAMPA NEGREIROS LIMA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1792175 

(Assinado digitalmente em 25/04/2020 14:13 ) 
RAFAEL RIBEIRO PIMENTEL 

CHEFE DE DEPARTAMENTO 
Matrícula: 1017571 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 19:24 ) 
ROSA MARIA MARCOS MENDES 
CHEFE DE DEPARTAMENTO 

Matrícula: 1006829 

(Assinado digitalmente em 27/04/2020 22:39 ) 
SHARON SANTOS DE LIMA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1604274 

(Assinado digitalmente em 24/04/2020 10:13 ) 
SOLANGE VIANA PASCHOAL BLANCO BRANDOLINI 

DIRETOR DE INSTITUTO 
Matrícula: 387694 
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