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ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE UNIDADE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS

BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA

NO DIA VINTE E DOIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE, ATRAVÉS DA PLATAFORMA RNP.

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte,  reuniu-se oàs quatorze horas e doze 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, através da Plataforma RNP, sob a Presidência da Diretora,

Professora Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini, conforme circular nº 04/ICBS/2020, de 20 de abril de

2020, com a seguinte pauta: 1. Apreciação da ata da reunião realizada em 11/03/2020; 2. Processo

23083.005073/2020-72. Promoção funcional da docente Themis Moura Cardinot/DCFar; 3. Processo

23083.005475/2020-77. Progressão Funcional da docente Viviane Moreira de Lima/DBA; 4. Processo

23083.006709/2020-01. Progressão Funcional do docente Emerson Lopes Olivares/DCFis; 5. Processo

23083.007401/2020-75. Progressão Funcional da docente Norma Aparecida dos Santos Almeida/DCFis; 6.

Processo 23083.042847/2019-11. Progressão Funcional da docente Silvia Aparecida Martim/DCFis; 7. 

Processo 23083.006558/2020-83. Solicitação de horário especial pelo técnico Ericson Ramos de Mello, para

Doutorado no Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias; 8. Processo 23083.009092/2020-78.

Criação da disciplina Bioinformática/DG; 9. Processo 23083.009096/2020-56. Criação da disciplina Bases da

Genética Molecular/DG; 10. Processo 23083.009105/2020-17. Criação da disciplina Genética Geral e

Humana/DG; 11. Processo 23083.009137/2020-12. Criação da disciplina Evolução da Diversidade

Biológica/DG; 12. Processo 23083.010811/2020-01. Criação da disciplina Cannabis medicinal: do cultivo a

 prescrição/DCFar, modalidade ensino à distância; 13. 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; 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; Fábio Fagundes da Rocha, Coordenador do Programa

Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas; Francisco Gerson Araujo, Coordenador do

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

Genética; 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; 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 deu início à reunião. A

Presidente assinalou também a presença da Professora Ana Claudia dos Santos Brasil, Representante

Suplente dos Docentes e do Professor Emerson Lopes Olivares, Vice-coordenador do Programa

Multicêntrico de Pós-graduação em Ciências Fisiológicas. Informes. A Presidente apresentou a justificativa à

ausência do Conselheiro Aurino Florencio de Lima e a convocação para reunião dos Diretores com a

Administração Superior, cuja pauta será: conjuntura e Instrução normativa nº 19/SGDP/ME, de 12/03/2020. 

Seguiu-se, então, aos pontos de pauta. 1. Apreciação de ata da reunião realizada em 11/03/2020. Após



lida e com algumas correções, a ata da 387ª reunião do CONSUNI/ICBS, realizada no dia 11/03/2020, foi

aprovada por unanimidade. 2. Processo 23083.005073/2020-72. Promoção funcional da docente Themis

Moura Cardinot/DCFar. A Presidente apresentou o processo, informando que todos os documentos exigidos

pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) constavam apensados aos autos. Em seguida,

procedeu à leitura do parecer da comissão avaliadora, onde constava que a docente não havia atingido 8,0

horas/aula semanais, mas sim 7,5 horas/aula semanais e que por isso a comissão havia solicitado

manifestação da docente. Como justificativas a docente apresentou sua transferência para o Departamento

de Ciências Farmacêuticas, quando da criação do departamento e a morosidade na tramitação das

propostas de criação de novas disciplinas. Levando em consideração que a docente não alcançou a carga

horária mínima de 8,0 horas, no interstício em avaliação, por motivos alheios à sua vontade e ação e pela

comprovação de realização das demais atividades acadêmicas, a comissão encaminhou parecer favorável à

concessão da promoção solicitada. aprovado pelo Colegiado do Departamento deO parecer da comissão foi 

Ciências Farmacêuticas. Após apreciação, o parecer favorável da comissão avaliadora à progressão

funcional da Professora Themis Moura Cardinot da Classe de Adjunto, nível C4 para a Classe Associado,

nível D1 foi aprovado por unanimidade. 3. Processo 23083.005475/2020-77. Progressão Funcional da

docente Viviane Moreira de Lima/DBA. 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 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 Viviane Moreira de Lima da Classe de Associado, do nível

D1 para o nível D2 foi aprovado por unanimidade. 4. Processo 23083.006709/2020-01. Progressão

Funcional do docente Emerson Lopes Olivares/DCFis. 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 favorável 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 Emerson Lopes Olivares da Classe de Associado, nível D3

para o nível D4 foi aprovado por unanimidade. 5. Processo 23083.007401/2020-75. Progressão Funcional

 da docente Norma Aparecida dos Santos Almeida/DCFis. 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 favorável 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 da Professora Norma Aparecida dos Santos

Almeida da Classe de Associado, do nível D1 para o nível D2 foi aprovado por unanimidade. 6. Processo

 23083.042847/2019-11. Progressão Funcional da docente Silvia Aparecida Martim/DCFis. 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 favorável

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 da Professora Silvia

Aparecida Martim da Classe de Associado, do nível D1 para o nível D2 foi aprovado por unanimidade. 7. 

Processo 23083.006558/2020-83. Solicitação de horário especial pelo técnico Ericson Ramos de Mello,

para Doutorado no Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias. A Presidente passou a

palavra para o Assistente em administração Ericson Ramos de Mello para que fizesse a apresentação do

pleito. O servidor explanou sobre o estudo que abordará Taxonomia e ecologia de coccídios, apresentando o

título: Identificação molecular de  spp. (Apicomplexa: Eimeriidae), na Reserva Biológica de Poço dasIsospora

Antas, RJ. Seu desenvolvimento ocorrerá nos laboratórios de Biologia de Coccídios (Labicoc) e no

laboratório de genética e toxicologia de plantas (Labgep), do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde

(ICBS), com orientação do Professor Doutor Bruno Pereira Berto e coorientação dos Professores Doutores,

Viviane Moreira de Lima e Ildemar Ferreira. A linha de pesquisa têm como objetivos: identificar e classificar



os oocistos esporulados de coccídios de acordo com seu hospedeiro; descrever/relatar novas espécies e/ou

novos hospedeiros; quantificar os oocistos em amostras fecais, conferindo as densidades; avaliar de que

forma as características ecológicas e biológicas dos hospedeiros estão associadas com a distribuição das

espécies, densidades e características dos oocistos; elaborar chaves dicotômicas que auxiliem na

identificação das espécies de coccídios, com utilização de técnicas de biologia molecular para identificação

de espécies. Em seguida, a Presidente falou sobre a satisfação em saber que o servidor está buscando sua

qualificação e disse de seu empenho na execução das tarefas relacionadas à rotina administrativa do ICBS,

indo além das expectativas. Destacou o empenho do servidor na consolidação das demandas dos

departamentos relacionadas ao Planejamento de aquisição para 2021. Com a palavra, o Conselheiro

Francisco Gerson Araujo disse de sua satisfação em saber que o servidor dará continuidade à sua formação,

mestrando no Programa de Pós-graduação em Biologia Animal. Em seguida,pois havia sido um excelente 

outros Conselheiros também parabenizaram o servidor pela iniciativa. 8. Processo 23083.009092/2020-78.

. A Presidente relatou o processo, destacando que são doisCriação da disciplina Bioinformática/DG

créditos (1T, 1P), os pré-requisitos Genética Básica (IB 450) ou Genética Animal (IB 461) ou Genética

Molecular (IB 404), os objetivos propostos e a ementa da disciplina. Passando a palavra para a Conselheira

Marilene Hilma dos Santos que apresentou a motivação do Departamento de Genética na proposição da

disciplina e a necessidade de que fosse disponibilizada uma sala com computadores para a parte prática da

disciplina. A Conselheira Nidia Majerowicz agradeceu ao Departamento de Genética pela proposição da

disciplina, destacando as reuniões que a Coordenação teve com o Departamento, sobre a necessidade de

revisão das disciplinas ofertadas, tendo em vista a elaboração do Projeto Político Pedagógico do curso de

Ciências Biológicas e a construção de nova matriz curricular para a Licenciatura e Bacharelado. Com a

palavra, a Conselheira Ana Claudia dos Santos Brasil, apresentou sua preocupação com a necessidade da

sala com os computadores, que o Instituto não dispunha. A Presidente ponderou sobre a oferta de vagas,

que o ideal seria um número reduzido, entre 15 a 20 alunos, podendo ser duas turmas, dependendo da

demanda. Continuando, encaminhou que os conselheiros apreciassem e votassem o pleito apresentado, pois

a infraestrutura necessária seria apresentada pela Diretoria à Administração Superior. O Conselheiro

Douglas Siqueira de Almeida Chaves disse que o Pavilhão de Aulas Teóricas (PAT) tem uma sala de

informática que pode ser agendada para as aulas, a qual o Departamento de Ciências Farmacêuticas usa

eventualmente. Após alguns esclarecimentos, em regime de votação, a proposta de criação da disciplina

"Bioinformática" foi aprovada por unanimidade. 9. Processo 23083.009096/2020-56. Criação da disciplina

A Presidente relatou o processo, destacando que são quatro créditosBases da Genética Molecular/DG. 

teóricos (4T, 0P), os pré-requisitos Genética Geral (IB 455) e Biologia Celular (IB 108), os objetivos propostos

e a ementa da disciplina. Passando a palavra para a Conselheira Marilene Hilma dos Santos que disse que a

disciplina em questão, com quatro créditos teóricos (4T, 0P), substituirá a atual Genética Molecular, com três

créditos teóricos, em atenção à solicitação da Coordenação do curso de Ciências Biológicas. Após alguns

esclarecimentos, em regime de votação, a proposta de criação da disciplina "Bases da Genética Molecular"

foi aprovada por unanimidade. 10. Processo 23083.009105/2020-17. Criação da disciplina Genética Geral

 A Presidente relatou o processo, destacando os objetivos propostos e a ementa da disciplina.e Humana/DG.

Passando a palavra para a Conselheira Marilene Hilma dos Santos, que apresentou a motivação do

Departamento de Genética na proposição da disciplina em questão, com seis créditos (4T, 2P), substituirá a

atual Genética Geral, com cinco créditos (3T, 2P). Após alguns esclarecimentos, em regime de votação, a

proposta de criação da disciplina "Genética Geral e Humana" foi aprovada por unanimidade. 11. Processo

 A Presidente23083.009137/2020-12. Criação da disciplina Evolução da Diversidade Biológica/DG.

relatou o processo, destacando os objetivos propostos e a ementa da disciplina. Passando a palavra para a

Conselheira Marilene Hilma dos Santos, que apresentou a motivação do Departamento de Genética na

proposição da disciplina e que disse que a disciplina em questão, com quatro créditos teóricos, substituirá a

atual disciplina Evolução, com três créditos teóricos. A Conselheira Nivea Dias dos Santos parabenizou o

departamento pela iniciativa e ressaltou a importância do conteúdo desta disciplina para a formação do



Biólogo. Contudo, ponderou que o nome "Evolução da Diversidade Biológica" não contempla a abrangência

da ementa e dá a entender que serão discutidos os diferentes grupos de seres vivos. Como sugestão,

sugeriu o nome "Biologia Evolutiva". Após alguns questionamentos sobre o nome da disciplina em regime de

votação, a proposta de criação da disciplina "Evolução da Diversidade Biológica" foi aprovada por

unanimidade, com retorno ao Departamento de Genética para analisar a possibilidade de alteração do nome

da disciplina e a inclusão de pré-requisitos. 12. Processo 23083.010811/2020-01. Criação da disciplina

A PresidenteCannabis medicinal: do cultivo a prescrição/DCFar, modalidade ensino à distância. 

relatou o processo, destacando os objetivos propostos e a ementa da disciplina. Passando a palavra para o

Conselheiro Douglas Siqueira de Almeida Chaves que apresentou a motivação do Departamento de Ciências

Farmacêuticas na proposição da disciplina. Os Conselheiros Rosa Maria Marcos Mendes, Nidia Majerowicz e

Francisco Gerson Araujo manifestaram preocupação com a inclusão de disciplinas à distância nas matrizes

dos cursos sem que haja uma discussão institucional sobre a metodologia e caráter pedagógico. O

Conselheiro Andre Luiz da Silva Mendes disse sobre a importância de uma discussão institucional sobre o

ensino a distância. A Presidente encaminhou para a retirada do processo de pauta, tendo em vista os

questionamentos relacionados à criação de disciplinas a distância, que foram apresentados por vários

conselheiros, com o que todos concordaram. 13. Assuntos gerais. A Presidente comentou sobre a reunião

convocada pelo Magnífico Reitor para a próxima sexta-feira, dia 24 de abril, onde apresentará alguns

questionamentos sobre a elaboração do Plano de trabalho pelos técnicos que desempenham funções não

compatíveis com o trabalho remoto. Reiterou o prazo de 30 de abril para a entrega dos planos por Chefes e

Coordenadores e sobre o cuidado na elaboração do plano, onde deverão ser incluídas metas compatíveis

com a execução remota e para a elaboração do relatório mensal. Finalizando sua fala, solicitou que durante

o trabalho remoto, na medida do possível, seja obedecido o horário de 8 às 17 horas, nos dias úteis, de

forma a possibilitar uma separação do profissional da vida pessoal de cada um junto aos seus familiares. O

Conselheiro Bruno Guimarães Marinho falou sobre a elaboração do relatório e que havia solicitado aos

docentes e técnicos do departamento que entregassem até o final do mês. A Conselheira Nidia Majerowicz

informou que a Feira da Agricultura Familiar (FAF), em função da Pandemia, foi transformada em cesta da

FAF e que as primeiras entregas já estavam sendo realizadas às quartas-feiras. Nada mais havendo a tratar,

a Presidente agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião às dezessete horas e para

constar Eu, Ericson Ramos de Mello, na função de secretário dessa reunião, lavrei a presente ata que, após

lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros participantes à reunião.
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